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RESUMO 
 

Esta pesquisa inicia com a observação de que existe uma alta taxa de rotatividade de 

game designers no Arranjo Produtivo Local (APL) de jogos de Pernambuco. 

Constata-se que apesar disso, não há métodos formais para que se mantenham dentro 

das empresas os conhecimentos sobre jogos similares àqueles produzidos no APL – o 

que vem gerando uma perda sistemática de informação nas empresas. O propósito 

deste trabalho é propor uma solução para este problema: adotamos o pressuposto de 

que um método de inventariado de jogos é capaz de promover o reuso de informações, 

minimizando o problema em questão. Apresentamos duas propostas preliminares de 

solução e uma terceira proposta que foi considerada bem-sucedida na prática, assim 

como o processo utilizado para chegar a estas soluções. 

 

Palavras Chave: games, game design, similares, reuso, catálogo, jogos. 

 

 

ABSTRACT 
 

This research begins with the observation that Pernambuco’s Game Industry exhibits 

a high turnover of game designers. Despite this, there aren’t formal methods to 

maintain the knowledge about products that are similar to the games produced by the 

local game companies – which in turn generates a systematic loss of information in 

these companies. The purpose of this research is to propose a solution to this problem: 

we adopt the premise that a method for inventorying similar games is able to promote 

information reuse, minimizing the aforementioned problem. We present two 

preliminary proposals for the solution, and a third proposal which was deemed 

successful in practice, as well as the process used to reach these solutions. 

 

Keywords: games, game design, similar products, reuse, catalogue. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, surge na antiga área portuária do Recife um conjunto de 

empresas de base tecnológica, dentre as quais destacam-se um subconjunto destinado 

à produção de jogos digitais. Esse grupo de empresas, com o apoio da Universidade 

Federal de Pernambuco vem se consolidando como um dos principais pólos 

produtores de jogos digitais do país, sendo responsável atualmente por cerca de 30% 

do faturamento nacional do segmento. 

Apesar do eminente sucesso do Arranjo Produtivo Local (APL) de jogos de 

Recife/Pernambuco, alguns pontos ainda precisam ser ajustados para se alcançar 

padrões de classe mundial na área, sendo o processo de concepção e design um dos 

aspectos mais relevantes a serem otimizados. 

Nesse sentido, percebemos em investigações realizadas através do GDRLab 

(Laboratório de Pesquisa em Jogos Digitais da UFPE) uma alta taxa de rotatividade de 

game designers no APL. Foi levantado que a despeito deste fato, não há métodos 

formais para que se mantenham dentro das empresas os conhecimentos construídos 

por estes profissionais a cerca de produtos similares aos produzidos nas empresas. Isto 

vem gerando uma perda sistemática de informação nas empresas, e este problema é a 

motivação-base deste trabalho. 

Partimos do pressuposto de que um método de inventariado de jogos similares 

é capaz de promover o reuso de informações, minimizando o problema em questão. O 

objetivo deste trabalho, portanto, é propor um método para que este tipo de 

inventariado seja realizado, e que seja capaz de resolver este problema dentro do dia-

a-dia prático das empresas do APL de Recife. 

Este trabalho está dividido em sete capítulos: neste primeiro capítulo, é feita 

uma breve explanação sobre esta pesquisa, e todos os outros capítulos são 

apresentados. 

No segundo capítulo, é feita uma exploração sobre o problema que motivou a 

realização deste trabalho, e a formalização de pontos-chaves para a realização desta 

pesquisa. Exploramos a interação entre a falta de mecanismos de reuso de 

informações sobre jogos e a alta rotatividade de game designers nas empresas de 
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jogos de Recife/Pernambuco. Apresentamos informações sobre o arranjo produtivo 

local (APL) de jogos, e adicionalmente, é feito um detalhamento sobre o problema 

tratado neste trabalho. Nesse detalhamento, descrevemos o caminho tomado para 

propor uma solução, e apresentamos as métricas utilizadas para julgar se uma solução 

proposta é ou não adequada aos nossos objetivos. Adicionalmente, explicitamos os 

principais desafios para encontrar uma resolução nestes moldes. 

É nesse capítulo que constam as definições e os enunciados formais do 

problema, dos objetivos, e da hipótese tomada como base para esta pesquisa, que 

podem ser sumarizados como “elaborar um método de inventariado de similares que 

promova o reuso de informações coletadas sobre jogos digitais”. 

No terceiro capítulo, apresentamos as idéias de autores com diferentes focos 

de observação acerca do processo de inventariado e análises sobre produtos similares. 

São expostas as idéias de autores que não estão diretamente inseridos da literatura do 

design, mas estão em áreas afins; adicionalmente, também figuram nesse capítulo 

autores da área de pesquisa em design, e autores especificamente inseridos na área de 

game design. 

Além destes autores, são também apresentadas informações que foram 

colhidas diretamente no arranjo produtivo local, acerca de práticas de inventariado de 

jogos. Nesse capítulo também é exposto o processo que levou à tomada de mecânicas 

como sendo o principal foco de observação e inventariado de jogos neste trabalho, 

bem como a explicação para a escolha de uma ontologia de elementos de jogos como 

ponto de partida para a primeira proposta de solução. 

No quarto capítulo, apresentamos a primeira proposta de solução, bem como o 

experimento realizado. Num primeiro momento, expomos a ontologia de elementos 

de jogos (GOP, 2009) que foi utilizada como base para esta solução. Depois, 

descrevemos cada fase do experimento realizado para a análise do uso prático da 

ontologia: primeiramente, a fase onde alunos da graduação em design realizaram uma 

pesquisa de similares sem qualquer preparação formal; depois, as fases onde foram 

repassados conceitos da ontologia escolhida e foram dadas instruções para que os 

alunos fizessem novas análises utilizando estes conceitos, e em seguida, apresentamos 

5 



os pontos observados em debates em sala de aula acerca da experiência prática dos 

alunos durante as atividades realizadas. 

Por fim, é feita uma exposição das conclusões do experimento: foi observado 

que o número de conceitos presentes na ontologia, por ser muito grande, impactou 

negativamente na usabilidade da mesma. O experimento também mostrou que a 

usabilidade de conceitos formais em paradigma analítico-dedutivo se mostrou 

baixíssima para designers, e por conta disso, o poder de expressão da ontologia 

acabou sendo sub-utilizado. Por conta desses fatores, a pesquisa seguiu em frente com 

o objetivo de lidar com os problemas de usabilidade da GOP através de uma nova 

proposta de solução. 

No quinto capítulo, isolamos os principais pontos que levam ao aumento ou à 

diminuição da usabilidade de um método de inventariado para o APL. Além disso, 

definimos formalmente o conceito de “estereótipo de jogo” (ou simplesmente 

“estereótipo”). Confrontamos então este conceito com o conceito de “gênero” para 

evitar confusões, e finalmente, propomos uma solução baseada no detalhamento de 

estereótipos. 

No decorrer do capítulo, relatamos o experimento realizado para analisar a 

proposta de solução, e subseqüentemente, relatamos as conclusões do processo. 

Expomos que é possível detalhar as características de um estereótipo, mas isso é 

trabalhoso, mesmo para profissionais já treinados no uso da GOP – e portanto, o 

custo-benefício de tempo e força de trabalho despendida não é suficientemente 

atraente para o uso prático da proposta. Mostramos que é possível apontar quais são as 

“características estereotipadas” presentes em jogos analisados, assim como também se 

pode apontar as “características extras” destes jogos (i.e., aquelas que não estão no 

estereótipo-base). 

Mostramos que estereótipos são ótimas ferramentas para comparação de 

features (uma contribuição importantíssima, pois a descrição de features é uma tarefa 

difícil em outros paradigmas), mas que em contraponto, levam a classificações 

nebulosas quando usados como esquema de classificação de jogos. Por fim, 

concluímos que todos os problemas encontrados durante o experimento só surgiram a 

partir do momento em que se optou por definir e detalhar as características exatas de 
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cada estereótipo – e ao tentar utilizar estas definições detalhadas para classificações 

de jogos. Esta conclusão, aliada às observações realizadas neste experimento e no 

anterior, serviu como embrião para a proposta de solução exposta no capítulo seguinte. 

O sexto capítulo segue em direção a uma mudança de abordagem, visando 

resolver os problemas observados na proposta anterior, e assim, gerar uma solução 

que seja mais adaptada ao uso prático por parte dos designers do APL. Nesse capítulo, 

abolimos o uso formal da GOP em favor de uma abordagem diferenciada, e ainda 

baseada em estereótipos, mas cessando completamente com a obrigatoriedade da 

realização do detalhamento formal dos elementos dos jogos observados. Tendo 

observado que este tipo de detalhamento é o ponto chave da inadequação da proposta 

anterior, neste capítulo é construída uma nova proposta baseada em uma nova forma 

de armazenamento e apresentação de informações: o uso de catálogos de jogos 

similares. 

Nesse capítulo, expomos os motivos que levaram à decisão de utilizar uma 

abordagem baseada em catálogos construídos a partir de estereótipos. Expomos 

porque um catálogo é capaz de apresentar os benefícios de usar estereótipos, mas sem 

os ônus que observamos quando foram utilizados relatórios detalhados. Expomos 

motivos pelos quais catálogos possuem uma usabilidade maior para game designers 

do APL do que os relatórios utilizados na proposta anterior. Mostramos como 

catálogos promovem o reuso de informações, e além disso, que eles são capazes de 

dar suporte às duas formas de inventariado e pesquisas de similares defendidas por 

autores de design e game design (a saber, inventariado contínuo, e inventariado sob a 

demanda de um novo produto). 

Nesse capítulo é exposto o ambiente (consórcio OJE) no qual foi realizado o 

experimento para o teste prático desta proposta dentro do APL, bem como a estrutura 

do catálogo utilizado durante este teste. Em seguida, é mostrado o experimento em si, 

e o capítulo é concluído com as conclusões obtidas a partir do experimento. 

O sétimo e último capítulo sumariza todas as considerações finais deste 

trabalho. Nele são apresentadas as conclusões do trabalho, bem como suas principais 

contribuições e desdobramentos. 
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Inicialmente, são revisitados alguns pontos considerados relevantes durante o 

decorrer deste trabalho, tais como a constatação de que a observação de produtos 

similares é uma parte importante do processo de design, assim como mecânicas de 

jogos são um foco conceitual importante para game design. Depois, esse capítulo 

mostra as principais contribuições deste trabalho, tais como a solução final encontrada 

(catálogo de jogos), o uso do conceito de estereótipo para descrever features de jogos, 

assim como o uso dos relatórios detalhados de estereótipos como ferramenta para a 

classificação objetiva de similaridade entre jogos e estereótipos-base quaisquer. 

 Em seguida, são apresentados os possíveis desdobramentos desta pesquisa, 

para trabalhos futuros. Além da sugestão de uma pesquisa sobre a rotatividade de 

game designers em outras partes do mundo, convém citar a proposta de transformar o 

catálogo de jogos em um catalogo digital, seguida de um subseqüente redesign, caso 

necessário, em busca do aproveitamento das vantagens que o meio digital traz. 

Por fim, sugerimos que futuras pesquisas analisem o uso e subseqüente 

adequação da GOP à fase de descrição da solução, como uma ferramenta para 

especificação projetual para novos jogos – principalmente durante a construção do 

Game Design Document. 
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2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Neste capítulo, realizamos uma exploração sobre o problema da falta de 

mecanismos de reuso de informações sobre jogos, aliada à alta rotatividade de game 

designers nas empresas do arranjo produtivo local (APL) de Recife/Pernambuco. 

O conteúdo exposto está dividido em 4 seções: na seção 2.1, apresentamos 

informações coletadas sobre o APL de jogos; na seção 2.2, o problema é apresentado 

com mais detalhamento; na seção 2.3, enunciamos a hipótese que norteia este trabalho. 

A seção 2.4 formaliza o enunciado do objetivo deste trabalho. 

2.1 O APL DE JOGOS (RECIFE/PE) 

O Porto Digital (Porto Digital, 2009), localizado em Recife/PE, é um 

importante pólo tecnológico brasileiro. O arranjo produtivo local (APL) de jogos 

digitais no estado de Pernambuco é baseado em empresas situadas no Porto Digital, e 

conta com várias empresas desenvolvedoras de jogos. Dentre as empresas de jogos 

consideradas representativas do APL de Recife durante o desenvolvimento desta 

pesquisa, podemos citar (Jynx, 2009), (Meantime, 2009), (Manifesto, 2009), (Preloud, 

2009), e adicionalmente, o Consórcio OJE (Meira et Al, 2009). 

Em Recife, é comum que game designers sejam contratados por uma empresa, 

alocados para um ou mais projetos, e após o fim destes projetos ocorram rodízios ou 

mesmo alterações efetivas no quadro de game designers das empresas. 

Foram realizadas entrevistas para apurar a postura das empresas em relação a 

essa questão. Segundo estas entrevistas, foi levantado que existe uma grande 

rotatividade de game designers no APL de PE. Quatro empresas locais concordaram 

em expor sua postura em relação ao seu grau de rotatividade de game designers, bem 

como fornecer dados numéricos sobre seu tempo de existência versus o número de 

game designers que saíram da empresa a cada ano. Estes dados estão sumarizados 

abaixo: 
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A. Empresa “A”:  

i. Existe há 6 anos; 

ii. Já teve 5 game designers ao todo; 

iii. Teve uma taxa de saída1 de 0.5 game designers por ano; 

iv. É a única que considerou seu grau de rotatividade “normal”. 

B. Empresa “B”:  

i. Existe há 4 anos; 

ii. Já teve 3 game designers ao todo; 

iii. Teve uma taxa de saída de 0.5 game designers por ano; 

iv. Definiu seu grau de rotatividade como “alto”. 

C. Empresa “C”:  

i. Existe há 9 anos; 

ii. Já teve 13 game designers ao todo; 

iii. Teve uma taxa de saída de 1.222 game designers por ano; 

iv. Definiu seu grau de rotatividade como “muito alto”. 

D. Empresa “D”:  

i. Existe há 1 ano; 

ii. Já teve 5 game designers ao todo; 

iii. Teve uma taxa de saída de 4.0 game designers por ano; 

iv. Definiu seu grau de rotatividade como “extremamente alto”. 

Todos os entrevistados concordaram que esse tipo de rotatividade gera 

impactos problemáticos para a empresa. Conforme apurado, a mudança de 

profissionais durante os projetos costumeiramente gera retrabalho, o que por sua vez 

gera um aumento no tempo necessário para completar o jogo em questão, e além disso, 

acaba incorrendo na modificação substancial dos produtos que estavam sendo 

desenvolvidos. Outros impactos serão explorados nas seções subseqüentes. 

  

                                                 
1 A “taxa de saída” foi calculada através de um quociente simples, dividindo o número de game 
designers que já saíram da empresa, pelo número de anos em que a dada empresa existe. 
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2.2 O PROBLEMA 

O problema tratado por esta pesquisa pode ser enunciado sucintamente da 

seguinte forma: 

A alta rotatividade de profissionais de game design que ocorre no APL de 

PE, aliada à falta de métodos e mecanismos que promovam o reuso do 

conhecimento adquirido por estes profissionais durante os projetos, 

torna-se um problema de perda de informação crítica para as empresas.  

Nesta seção, exploramos as características deste problema de perda de 

informações, e investigamos um caminho para solucioná-lo. 

2.2.1 Compreensão do problema 

Para que se processe a criação de novos jogos, é necessário que os game 

designers responsáveis possuam repertório sobre jogos já lançados (Salen & 

Zimmerman, 2004), (Adams & Rollings, 2007), (Brathwaite & Schreiber, 2009). Esse 

repertório pode ser construído gradativamente através de estudos prévios e constantes 

sobre jogos existentes, ou alternativamente, ser construído “sob demanda”, durante 

cada projeto de jogo encomendado. Ainda assim, conforme entrevistas realizadas no 

APL, não são previstos mecanismos – sejam métodos de trabalho, ou ferramentas para 

uso da empresa – que garantam que este conhecimento se mantenha nas empresas 

após a saída dos game designers. 

Conforme entrevistas realizadas no APL, todas as atividades realizadas no 

escopo do inventariado de jogos existentes, bem como de transmissão ou captação de 

informações sobre jogos, são intrinsecamente subjetivas e diretamente atreladas às 

decisões pessoais de cada game designer. Nas empresas de jogos visitadas, não 

existem métodos explícitos para: 

• O armazenamento das informações coletadas pelos game designers 

acerca de jogos;  

• O processo de análises ou inventariado de jogos;  

• A apresentação de informações sobre jogos estudados. 
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Colocado de modo sucinto, o problema que este trabalho se propõe a resolver 

é a questão da falta de reuso de informação adquirida pelos game designers do APL 

de Recife. Uma vez que este problema esteja resolvido, não se perde mais 

conhecimento adquirido durante os projetos (a despeito da alta rotatividade de game 

designers no mercado). Adicionalmente, há um ganho na consistência do portfólio de 

jogos da empresa: em outras palavras, todos os jogos desenvolvidos – a despeito do 

game designer alocado para o projeto, ou de sua eventual saída da empresa – tenderão 

a possuir características que reforçam sua identidade como jogos produzidos dentro 

daquela empresa. 

Mais importante ainda: uma empresa não pode assumir o risco de depender tão 

fortemente de um único funcionário (no caso, o game designer responsável pelo 

projeto). Sem mecanismos de armazenamento e reuso de informações, caso este 

funcionário saia da empresa, todo este conhecimento crítico irá com ele. Enquanto 

este problema não for resolvido, as informações adquiridas se perdem, assim como se 

torna mais difícil manter a consistência no portfólio da empresa (já que cada projeto 

não tem acesso às pesquisas e ao conhecimento produzido nos projetos anteriores). 

Solucionar este problema não é simples, pois há vários desafios que precisam 

ser resolvidos. Dentre os principais, figuram: 

• Não há clareza acerca de quais informações sobre jogos são as mais 

relevantes, para futuro reuso; 

• Não há clareza acerca de como guardar estas informações; 

• A solução proposta deve possuir boa usabilidade para designers; 

• A solução proposta não pode demandar que os game designers precisem 

investir muito tempo para aprender a utilizá-la; 

• A solução proposta não pode demandar que os game designers gastem 

muito tempo durante sua execução. 

Os dois últimos pontos listados – isto é, o tempo utilizado para aprendizado, e 

o tempo gasto durante o uso da solução – são muito relevantes, visto que muitos jogos 

do APL de PE possuem prazos muito curtos para desenvolvimento. 
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2.2.2 Critérios para avaliação da solução 

É preciso definir alguma espécie de métrica ou critério para verificar se uma 

solução proposta é suficientemente adequada à resolução do problema identificado. 

Levando em conta o cenário (isto é, o APL de Recife) e suas características, serão 

utilizados os seguintes critérios de sucesso para avaliar uma solução proposta: 

• Para que promova reuso, a solução deve manter dentro da empresa uma 

base de conhecimentos sobre jogos existentes; 

• Esta base deve ser persistente, e se manter utilizável independentemente do 

nível de rotatividade dos game designers na empresa; 

• Os métodos ou técnicas necessários à utilização da solução devem ser de 

fácil aprendizado e de uso simples para os game designers do APL. 

Se uma solução puder atender a estes critérios, será considerada bem sucedida. 

Com base nisto, as seguintes metas devem ser cumpridas: informação deve ser 

guardada, e tanto o método de armazenagem quanto a apresentação desta informação 

devem ser adequados ao reuso. 

2.2.3 Bases para uma solução 

Conforme visto anteriormente, é necessário, portanto, que informações sejam 

armazenadas de alguma forma. É impossível fazer isso a menos que se tenha definido, 

dentre as várias características de jogos, quais são aquelas que são adequadas para 

serem armazenadas. 

Para definir quais características serão consideradas relevantes para 

armazenagem, primeiramente é necessário que se conheçam as várias características 

do objeto “jogo”. Somente assim se poderá fazer a “filtragem” sobre aquilo que se 

deve guardar, e aquilo que não é relevante para a resolução do problema. 

Assim sendo, o primeiro passo para propor uma solução é definir uma forma 

de conhecer o objeto “jogo”. Sendo “jogo” um objeto de design, nada mais natural do 

que buscar em design e em áreas afins, métodos e técnicas que tenham como objetivo 

tornar claro ao profissional quais são as características de um dado tipo de objeto. 

13 



Partindo desses pressupostos, concluímos que o primeiro passo para resolver o 

problema é escolher uma técnica de design que seja utilizada para conhecer classes de 

objetos, e depois, definirmos um método explícito para utilizá-la. 

2.3 HIPÓTESE 

Num primeiro momento, pesquisamos sobre diversas metodologias de design 

propostas por vários autores da academia, em busca de referências sobre técnicas 

utilizadas para conhecer uma dada classe de objetos. A pesquisa realizada mostra que 

vários autores (Bonsiepe et Al, 1984), (Baxter, 1998), (Munari, 1998), (Löbach, 2001), 

e (Neves et Al, 2008) concordam que é necessário conhecer as características do tipo 

de objeto a ser desenvolvido, e defendem que análises, comparações, e inventariados 

de objetos similares são uma parte importante deste processo de compreensão sobre o 

objeto. Com base nisto, o inventariado de similares foi escolhido como ponto de 

partida para nossa proposta de solução. A partir daí, formalizamos a seguinte hipótese: 

Usar um método para inventariado de similares pode garantir o reuso do 

conhecimento adquirido sobre jogos. 

No escopo deste trabalho, definimos como “similar” qualquer jogo que 

funcione em mídia digital (PC, consoles, arcade, telefones celulares), a despeito de 

suas “características específicas” – seja seu tipo de narrativa, mecânicas, métodos de 

interação, ou qualquer outra característica do jogo. Para manter este trabalho alinhado 

com os jargões da indústria, chamaremos estas “características específicas de um dado 

jogo” de features deste jogo. Para tornar este termo mais claro, podemos citar alguns 

exemplos práticos de features comuns em vários jogos: 

• “permite lançar magias”; 

• “permite personalizar personagem”; 

• “permite comprar itens”; 

• “permite conversar com outros jogadores”; 

• “possui narrativa linear”; 

• “possui gráficos tridimensionais”. 
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Durante esta pesquisa, jogos que funcionam a partir de mídias não-eletrônicas 

(tabuleiros, cartas, livros de regras, “papel-e-lápis”) não serão considerados 

“similares”, estando, portanto, fora do escopo deste trabalho. 

2.4 O OBJETIVO DA PESQUISA 

Tomando como base a hipótese proposta e a argumentação anterior, pode-se 

fazer o enunciado formal do objetivo desta pesquisa: 

O objetivo deste trabalho é elaborar um método de inventariado de 

similares que promova o reuso de informações coletadas sobre jogos. 

O próximo passo é fazer um levantamento sobre os métodos, técnicas, e 

recomendações para a realização adequada de um inventariado de similares, segundo 

pesquisadores de design e de áreas afins. Isto é realizado no capítulo seguinte. 
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3. INVENTARIADO DE SIMILARES 

O processo de conhecer produtos similares àquele que se quer desenvolver não 

é algo exclusivo do design de produtos; assim, neste capítulo, apresentamos as idéias 

de autores com diferentes focos de observação acerca do processo de inventariado e 

análises sobre produtos similares. 

Na seção 3.1, são apresentados autores de áreas relacionadas à concepção de 

novos produtos, mas que não estão diretamente inseridos da literatura do design; na 

seção 3.2, são apresentados autores da área de design; na seção 3.3, figuram autores 

especificamente inseridos na área de game design; na seção 3.4, são apresentadas 

informações colhidas no arranjo produtivo local de jogos; na seção 3.5, são 

apresentadas as conclusões tecidas a partir das informações contidas nas seções 

anteriores. 

3.1 INVENTARIADO DE SIMILARES EM ÁREAS AFINS 

O design não é a única área do conhecimento que lida com o desenvolvimento 

de novos produtos: a administração, o marketing, e gerência de qualidade também o 

fazem, embora possuam foco e abordagens diferentes. Esta seção trata da postura de 

Cobra (1992) e Juran (2004), dois autores destas áreas afins em relação ao 

inventariado e análises de similares. Embora sejam embasados em produtos materiais, 

os pontos levantados por estes autores devem ser observados, pois podem ser 

utilizados para o caso dos jogos digitais (seja diretamente ou através de adaptações). 

Outros autores, como Kotler & Armstrong (1993), Porter (1989), e Spendolini (1993) 

também foram pesquisados, porém, não figuram neste trabalho devido ao foco de suas 

obras lidar com a análise de empresas concorrentes e de suas estratégias 

administrativas, e não com as características dos produtos propriamente ditos – 

estando, portanto, fora do escopo deste trabalho.  

3.1.1 Cobra (1992) 

Dentro da área de administração e marketing, Cobra (1992) propõe a 

realização de uma análise dos atributos dos produtos concorrentes, utilizando algumas 

perguntas-chave, para que se torne mais claro quais características são importantes na 

concepção de um novo produto. Abaixo, as perguntas propostas por ele: 
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• O que pode ser mudado nos produtos existentes? 

• Que custos podem ser reduzidos? 

• Que benefícios específicos os consumidores gostariam de obter do novo 

produto? 

• Que atributos o novo produto deveria oferecer em termos de tamanho, 

forma, conteúdo, durabilidade, cor, design, resistência a lavagem, 

resistência a corrosão, textura, peso, portabilidade, materiais utilizados na 

manufatura, métodos de fabricação, densidade, flexibilidade, 

maleabilidade, etc? 

• Enfim, quais são os atributos realmente importantes para o usuário no que 

eles diferem dos produtos atuais? 

As perguntas propostas por Cobra realmente levam a pontos relevantes para 

auxiliar no processo de design de um novo jogo. Com a exceção da indagação sobre a 

configuração material do produto (resistência à lavagem, resistência à corrosão e 

atributos similares), todas podem ser diretamente utilizadas no processo de game 

design. Ainda assim, mesmo esta questão é útil, pois pode ser adaptada para produtos 

imateriais (como os jogos digitais), bastando para isso mudar seu foco dos atributos 

de configuração de produtos materiais (forma, densidade, maleabilidade) para 

atributos relativos à configuração de produtos imateriais (padrão estético, robustez, 

usabilidade). 

3.1.2 Juran (2004) 

J.M. Juran (2004), autor de obras na área de gerência de qualidade, propõe a 

realização de uma “análise do caráter crítico” para auxiliar no processo de criação de 

um novo produto. O objetivo desta análise é identificar as “características críticas”, 

isto é, as características de um produto que são vitais para o sucesso do mesmo, de 

modo que estas possam receber prioridade de atenção e de recursos. 

Conforme Juran (2004), os seguintes pontos-chave devem ser analisados, a 

partir do ponto de vista do cliente e do fornecedor, para que se possa perceber se uma 

dada característica do produto é crítica ou não: 

• Esta característica gera ameaças para a segurança humana? 
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• Esta característica sofre restrições legais? Seriam estas relativas a normas 

segurança, a limites nos gastos de energia, ou de algum outro tipo? Qual? 

• Esta característica é essencial à vendabilidade do produto? 

• Esta característica exige um investimento alto? 

• Esta característica exige preocupação com continuidade? Isto é, está 

relacionada à confiabilidade, vida útil, facilidade de manutenção e outros 

pontos similares? 

• Esta característica contribui para prolongar o lead time2? 

• Esta característica está relacionada a áreas eticamente sensíveis? 

• Esta característica é intrinsecamente instável ou gera instabilidade no 

produto? 

Todos os pontos levantados por Juran (2004) são relevantes para jogos digitais. 

Por exemplo, todas as características que podem gerar impactos na questão da 

segurança humana devem ser levadas em conta: jogos que ignoram este tipo de 

análise crítica podem, por exemplo, gerar lesões musculares por esforço repetitivo, 

náuseas advindas de alterações drásticas na percepção espacial do jogador, ou mesmo 

aumentar a chance de sintomas neurológicos ou visuais indesejados através de 

padrões intermitentes de brilho. 

No caso das restrições legais aplicadas a jogos, é especialmente relevante 

observar a questão dos direitos autorais relativos aos assets do produto (comumente é 

o caso de personagens, histórias e músicas), e da legalização dos softwares utilizados 

para o desenvolvimento do jogo em si. 

3.2 INVENTARIADO DE SIMILARES EM DESIGN 

Para Munari (1998), o design é a área do conhecimento que tem como 

principal atividade a síntese do novo, através da aplicação adequada de métodos. Esta 

seção trata, portanto, da postura de alguns autores da área de design em relação ao 

inventariado de similares enquanto parte da metodologia utilizada por estes para o 

design de novos artefatos. 

  

                                                 
2 Período entre o início de uma atividade, produtiva ou não, e o seu término. 
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3.2.1 Bonsiepe, Kellner & Poessnecker (1984)  

Bonsiepe, Kellner & Poessnecker (1984) defendem que o processo de design 

deve possuir uma fase de análise, na qual é feito o inventariado de vários produtos 

similares. Para estes autores, dentro desta fase há pelo menos três técnicas: a análise 

de produtos existentes em relação ao uso, a análise sincrônica, e a análise estrutural. O 

modo pelo qual Bonsiepe, Kellner & Poessnecker (1984) indicam para realizar estas 

três análises está descrito abaixo: 

• Na análise de produtos existentes em relação ao uso: 

o Deve-se detectar pontos negativos e criticáveis apresentados pelo 

produto. 

o Deve-se utilizar técnicas fotográficas de documentação para 

localizar detalhes problemáticos no produto. 

o Deve-se formular, com base no material fotográfico fornecido, uma 

lista de deficiências que se suponha que o produto possua ou que 

efetivamente se observem no mesmo. 

• Na análise sincrônica: 

o Deve-se reconhecer o universo do produto em questão. 

o Deve-se evitar reinvenções. 

o Deve-se fazer comparações e críticas dos produtos através de 

critérios comuns, como por exemplo, preços, materiais e processos 

de fabricação. 

• Na análise estrutural: 

o Deve-se reconhecer e compreender os tipos e número dos 

componentes do produto. 

o Deve-se reconhecer e compreender os subsistemas que compõem o 

produto. 

o Deve-se reconhecer e compreender os princípios de montagem do 

produto. 

o Deve-se reconhecer e compreender a tipologia das uniões presentes 

no produto. 

o Deve-se reconhecer e compreender os tipos de carcaça presentes no 

produto. 
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Os pontos levantados são relevantes para jogos digitais; contudo, devido ao 

fato de estarem fortemente embasados em produtos materiais, alguns deles precisam 

de grandes adaptações. Por exemplo: a documentação fotográfica poderia ser 

substituída por capturas de tela e gravação de vídeos mostrando o comportamento do 

produto enquanto este é utilizado; os “critérios comuns” utilizados durante a análise 

sincrônica devem ser adaptados para melhor refletir a natureza do objeto jogo, e por 

fim, a análise estrutural deveria ser ajustada para que se possa aplicá-la a objetos 

imateriais. 

3.2.2 Baxter (1998) 

O objetivo de Baxter (1998) é apresentar um processo para o design de novos 

produtos. Ele defende que se façam inventariados dos produtos concorrentes; contudo, 

afirma que há uma diferença entre produtos “concorrentes” e aqueles que são 

meramente “similares”. Para o autor, se o produto analisado não está acessível no 

mesmo "ponto de venda" e a uma faixa de preço cabível para o mesmo consumidor 

que poderia adquirir o outro produto, então ele não é um "concorrente": é no máximo 

um produto "similar". 

Baxter (1998) sumariza os objetivos gerais do inventariado de produtos 

concorrentes. Estes objetivos são: 

• Descrever como os produtos existentes concorrem com o novo produto 

previsto. 

• Identificar ou avaliar as oportunidades de inovação. 

• Fixar as metas do novo produto, para poder concorrer com os demais 

produtos. 

Baxter (1998) referencia o inventariado de produtos concorrentes em dois 

momentos: o primeiro, que ele chama de “análise dos concorrentes”, é muito mais 

focado no nível de empresa concorrente do que no nível de produto, estando, portanto, 

fora do escopo deste trabalho. Ainda assim, Baxter levanta uma contribuição 

importante neste ponto: a questão do aprendizado que ocorre ao se analisar os 

aspectos positivos e negativos dos produtos dos concorrentes. 
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O segundo ponto referenciado pelo autor é chamado de “análise dos produtos 

concorrentes”, e basicamente se trata de um inventariado seguido de uma análise 

comparativa em duas etapas: na primeira, os consumidores avaliam os produtos dos 

concorrentes conforme os requisitos para consumidores; na segunda etapa, a equipe 

de projeto avalia os produtos dos concorrentes conforme os requisitos técnicos do 

projeto. Em outras palavras, no primeiro momento os consumidores observam, usam e 

analisam o produto com o olhar de quem irá utilizá-lo no dia-a-dia (ele faz aquilo que 

se propõe? Quão bem? É agradável de usar?); no segundo momento, a equipe avalia 

os parâmetros técnicos do produto (resistência a danos, propriedades do material, 

dimensões e peso do produto, etc). 

Baxter frisa a importância de conhecer os concorrentes e seus produtos, mas 

não se aprofunda acerca de como tais análises são realizadas. Ainda assim, suas 

considerações são linhas-guias úteis, por tornarem clara a diferença entre similares e 

concorrentes (o que é bastante útil para o designer de jogos, visto que em certos 

momentos é importante focar-se em inventariar apenas os concorrentes, e em outros, 

todos os tipos de similares). Outro ponto válido que fica explícito é tornar patente a 

utilidade de se observar um produto tanto pelas lentes do uso prático quanto das 

especificações técnicas necessárias para o bom funcionamento do mesmo. 

3.2.3 Munari (1998) 

Munari (1998) defende que o processo de design deve seguir métodos e 

técnicas, e para este autor, um dos pontos importantes no processo de design de um 

novo artefato é o inventariado e análise de produtos existentes a fim de conhecer seus 

defeitos e qualidades sob todos os aspectos possíveis. Munari (1998) faz uma listagem 

sobre o que deve ser objetivamente observado durante este tipo de análise; as 

perguntas levantadas pelo autor são sumarizadas a seguir: 

• Qual o nome do objeto? Este nome é adequado? É fácil de lembrar? O 

público atribui um nome diferente ao objeto? 

• Qual o nome do autor do objeto? 

• Qual o nome do produtor do objeto? 
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• Quais as dimensões do objeto? Elas são adequadas? Seria este objeto 

grande demais, pequeno demais, curto demais, ou longo demais para seu 

uso? 

• Os materiais utilizados são adequados ao objetivo e às funções do objeto? 

• Qual o peso do objeto? O peso é adequado? 

• As técnicas que foram utilizadas para trabalhar o material são adequadas? 

• Qual o custo do objeto analisado, em comparação a outros objetos com a 

mesma função? 

• A embalagem do objeto é puramente “para vitrine” (sic.), ou também serve 

para protegê-lo? Tem todas as informações necessárias para se conhecer o 

objeto que contém? 

• A função efetiva do objeto corresponde à função declarada? O objeto pode 

ter outras funções possíveis? 

• O objeto funciona bem? Se este tem partes mecânicas ou elétricas, estas 

funcionam sem dificuldades? Se ele é de montar e desmontar, esse sistema 

é prático? 

• O objeto é ruidoso ou silencioso, quando em uso? 

• O objeto requer manutenção especial? Como se fazem a limpeza e a 

lubrificação, caso sejam necessárias? Ele está protegido do pó, do calor, do 

gelo? De quanto em quanto tempo é necessário cuidar dele? 

• Como se segura o objeto? O cabo está posicionado de acordo com o peso 

do objeto e com o espaço necessário para se manuseá-lo? Existem pontos 

perigosos, sem proteção? O objeto provoca cansaço quando usado durante 

muito tempo? 

• No que tange ao acabamento: o objeto é envernizado? A fogo ou à pistola? 

O verniz é resistente a choques e raspões? Os cabos são texturizados? As 

partes que compõem o objeto são bem acabadas nos seus detalhes? Como 

são os parafusos, as juntas, as junções, as dobradiças? 

• O objeto é facilmente deslocável? Quantas pessoas são necessárias para 

deslocá-lo? Se ele é portátil, como se segura? Como o objeto roda, se abre, 

se vira, etc.? 
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• A durabilidade do objeto pode ser afetada por condições ambientais? As 

partes estão firmemente presas ao conjunto? Os materiais que compõem o 

objeto confirmam a duração declarada? 

• O objeto é construído ou envernizado com materiais tóxicos? Isto é 

especialmente relevante caso seja um objeto para a cozinha ou para 

crianças. 

• As partes do objeto formam um todo esteticamente coerente? 

• Como esse objeto se relaciona à moda e “styling”? Ele foi produzido para 

ser um símbolo de bem-estar, de luxo ou de status? 

• Este objeto realiza a função social de eliminar ou reduzir trabalhos 

fatigantes ou prejudiciais? Ele contribui para aumentar o nível cultural e 

tecnológico da comunidade? 

• Este objeto é essencial para a realização do objetivo a que se destina? Ele é 

composto por mais elementos do que seriam necessários? Ele tem aspectos 

decorativos? Todas as partes que o compõem são indispensáveis ao seu 

funcionamento? 

• Este objeto é conseqüência de uma evolução lógica identificável?3 

• Como este objeto foi apresentado pela publicidade? O público aceitou ou 

rejeitou o objeto analisado? 

Munari (1998) conclui afirmando que estas indicações devem ser consideradas 

de acordo com o produto que está sendo analisado, utilizando-se aquelas que são 

cabíveis ao artefato em questão. 

Muitos dos pontos levantados por Munari (1998) podem ser diretamente 

aplicados a jogos digitais; outros, devido serem fortemente embasados em produtos 

materiais, necessitam de grandes adaptações para que se possa efetivamente aplicá-los 

a artefatos imateriais. A despeito disso, analogias podem ser criadas, pois mesmo nos 

casos onde não há correspondência direta – como “peso” ou “quantidade de pessoas 

necessárias para mover o objeto” – podem servir como base para questões análogas 

pertinentes a artefatos imateriais. Por exemplo, se é possível utilizar um jogo digital 

                                                 
3 Por exemplo: segundo Munari (1998), os barbeadores não-elétricos modernos são evoluções lógicas 
da navalha. 
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em várias plataformas, quanto “espaço de memória” ele ocupa, e quais a 

especificações mínimas de hardware para que se possa utilizá-lo. 

3.2.4 Löbach (2001) 

Löbach (2001) é uma obra cujo objetivo é apresentar bases para a formação de 

designers, tratando sobre pontos relevantes acerca da configuração de produtos 

industriais. Nesta obra, o autor defende a realização de uma “análise do mercado”, 

especialmente quando a solução a ser gerada tem o objetivo de melhorar um produto 

existente e se diferenciar dos concorrentes. Para Löbach, esta análise deve ser 

realizada a partir de pontos comuns de referência; contudo, para que o designer possa 

criar estes pontos de referência, ele deve antes conhecer e estruturar as características 

do produto. A este processo – isto é, à análise de mercado orientada para o produto – 

o autor dá o nome de “análise comparativa do produto”. 

Na análise comparativa do produto são reunidos e revistos todos os produtos 

da mesma classe oferecidos ao mercado, que fazem concorrência ao produto que está 

sendo desenvolvido. Löbach (2001) apresenta três procedimentos para realizar esta 

análise: a análise funcional, a análise estrutural, e a análise da configuração. 

A análise funcional (ou análise da função de um produto) objetiva 

compreender a forma de trabalhar de um produto, através de critérios objetivos de 

observação e mensuração que coletem informações sobre os tipos de funções técnicas 

do produto. Conforme Löbach (2001) o designer deve proceder da seguinte forma: 

• Verificar qual é a função principal do produto. 

• Decompor esta função principal em suas várias funções secundárias. 

• Catalogar todas as funções observadas de um modo estruturado e que 

represente as interdependências entre elas. 

A análise estrutural objetiva compreender a complexidade estrutural de um 

produto. Para Löbach (2001) o designer deve proceder da seguinte forma: 

• Analisar as peças constituintes do produto, tornando assim clara a sua 

estrutura. 
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• Observar se é possível reduzir o número de peças, ou se peças podem ser 

juntadas e racionalizadas (em outras palavras, verificar se é possível 

promover a redução da complexidade estrutural através do uso de 

tecnologias mais recentes). 

• Propor melhorias a partir das verificações realizadas acima. 

A análise da configuração tem por objetivo extrair elementos estéticos que 

sejam aproveitáveis para o novo produto. Conforme Löbach (2001) o designer deve 

proceder da seguinte forma: 

• Analisar a estética de produtos existentes. 

• Estabelecer todas as características da configuração e as compará-las com 

suas possíveis variantes (isto inclui características como aplicação da cor, 

tratamento da superfície, etc). 

• Representar todas as soluções formais possíveis. 

Dentre os procedimentos apontados por Löbach (2001), apenas a análise da 

configuração pode ser diretamente aplicada em jogos sem maiores adaptações. A 

análise estrutural pode ser efetuada, desde que o game designer trabalhe considerando 

que as “peças constituintes” do jogo analisado são as suas mecânicas. A análise 

funcional é problemática de se aplicar, pois em jogos é difícil decompor 

objetivamente as funções secundárias do produto a partir de sua função principal: na 

maioria dos casos, a função principal de um jogo é descrita de modo altamente 

subjetivo – “divertir”, “passar o tempo”, ou “fazer propaganda do produto X”, por 

exemplo – e isto torna a aplicação de uma análise deste tipo algo muito problemático. 

Ainda assim, a estrutura da análise funcional pode ser utilizada ao se considerar 

outros pontos de menor escopo e que sejam mais facilmente mensurados de modo 

técnico e objetivo, como por exemplo, a estrutura de botões e menus utilizada durante 

a navegação pela interface gráfica do jogo, ou então o estudo das interdependências 

entre as funções secundárias que compõem as mecânicas centrais (i.e., o “core 

gameplay”) do jogo. 
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3.3 INVENTARIADO DE SIMILARES EM GAME DESIGN 

O design de jogos, como qualquer outra área relativa à síntese de artefatos, 

possui especificidades que não são contempladas pela literatura que tenha sido 

construída tendo como foco o estudo do design num âmbito mais abstrato. 

A indústria internacional de jogos produz livros que relatam as práticas 

utilizadas que foram bem sucedidas durante sua aplicação prática em mercado. 

Adicionando a isto o fato de que este trabalho tem como uma de suas metas poder 

servir de base para melhorias efetivamente usáveis no mercado real de produção de 

jogos, esta será a literatura utilizada como base teórica, dentro da especificidade 

“game design”. 

Esta seção trata da postura de alguns autores da área específica de game design, 

em relação ao inventariado de similares enquanto parte da metodologia utilizada no 

design de novos jogos. 

3.3.1 Salen & Zimmerman (2004) 

Salen & Zimmerman (2004) objetiva ser uma obra que dê bases para a 

formação de game designers, dando ferramentas teóricas para o entendimento e a 

criação de jogos. Eles defendem o inventariado de similares como parte importante do 

processo de formação do game designer: não necessariamente como uma atividade 

realizada como parte de um projeto específico, mas como uma “atividade anterior” 

perene, que funcione de modo a alargar o repertório e aprofundar a formação do game 

designer. 

Conforme Salen & Zimmerman (2004), os game designers devem jogar todo 

tipo de jogo, a saber: 

• Digitais e não-digitais. 

• Antigos e novos. 

• Grandes sucessos e jogos péssimos. 
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Segundo Salen & Zimmerman (2004), isto deve ser feito objetivando: 

• Cultivar uma percepção histórica e uma sensibilidade crítica para os tipos 

de jogos já existentes. 

• Aprender como jogos funcionam para criar experiências em seus usuários. 

• Aprender o que funciona e o que não funciona em relação a decisões 

específicas de design. 

Por fim, Salen & Zimmerman (2004) defendem que cada vez que jogarem um 

jogo, os game designers devem analisá-lo, e levar em conta as seguintes linhas-guias: 

• A observação realizada pode ser descrita através de uma discussão 

informal, ou através de um ensaio formal; 

• Cada observação realizada deve possuir um foco conceitual claro. 

Entende-se por “foco conceitual” o paradigma de observação através do qual o 

game designer analisa e descreve as características dos jogos. Outros sinônimos 

utilizados para este conceito são “esquema” (Salen & Zimmerman, 2004), “visão” 

(Hunicke et Al, 2004) ou “lentes” (Schell, 2008). Abaixo, segue uma explicação para 

tornar esta recomendação mais clara. 

Segundo Salen e Zimmerman (2004), um schema (“esquema”) é um modo de 

estruturar e organizar conhecimento; um esquema de design de jogos, portanto, é um 

modo de estruturar e organizar conhecimentos relativos ao design de jogos. O uso de 

esquemas de design facilita a análise e criação de jogos, pelo fato destes esquemas 

funcionarem como “lentes” conceituais que filtram e direcionam a percepção e o foco 

do designer para aspectos específicos do jogo (Salen e Zimmerman, 2004). Para Salen 

e Zimmerman (2004), existem três esquemas de design de jogos considerados 

primários: 

1. Rules: lida basicamente com a estrutura lógica, a estrutura matemática, e a 

arquitetura dos sistemas do jogo. Ex: encarar jogos como sistemas de 

informação, encarar jogos como sistemas emergentes¸ ou encarar jogos 

como sistemas cibernéticos; 

2. Play: está relacionado às experiências (físicas, sociais, emocionais, 

cognitivas) que o jogo faz emergir em seus usuários. Ex: encarar jogos 
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como narrativa, encarar jogos como simulação, ou encarar jogos como 

sistemas de representação; 

3. Culture: lida com os contextos culturais que contém o jogo e seus usuários, 

e com a interdependência entre jogo e cultura. Ex: encarar jogos como 

retórica cultural, ou encarar jogos como ambiente de expressão cultural. 

Paralelamente, Hunicke et Al (2004) propõem o framework MDA (Mechanics, 

Dynamics, Aesthetics) para embasar o entendimento formal sobre jogos. A partir de 

uma análise da relação entre game designer e jogador, os autores do MDA definem 

três diferentes “views” (visões) sobre os componentes de um jogo. As três visões são: 

1. Mecânica: lida com os componentes básicos do jogo, no nível dos dados e 

sua representação, bem como dos algoritmos (definição dos processos e 

regras) que compõem o jogo. Ex: mover, sortear, apostar; 

2. Dinâmica: lida com o comportamento dos sistemas que são constituídos 

pelos componentes mecânicos, no momento em que efetivamente estão 

sendo utilizados pelos usuários. Ex: propagação, blefe, laço de feedback 

positivo; 

3. Estética: lida com a experiência e respostas emocionais vivenciadas pelo 

jogador, que emergem quando ele interage com o sistema. Ex: exploração, 

susto, competição. 

Tanto os “esquemas” propostos por Salen e Zimmerman (2004), quanto as 

“visões” propostas por Hunicke et Al (2004) se prestam ao mesmo papel: servir como 

focos conceituais que filtram e direcionam a percepção e o foco do designer para 

aspectos específicos do jogo, seja durante uma observação, ou durante a criação do 

mesmo. Desse modo, ambos os termos (visões e esquemas) podem ser usados de 

modo intercambiável. Como já foi dito, outros sinônimos importantes para estes 

termos são “lentes”, e “focos conceituais”. 

Dentre vários outros possíveis, os esquemas Rules, Play e Culture, 

apresentados em (Salen & Zimmerman, 2004), ou os esquemas Mechanics, Dynamics 

e Aesthetics do framework MDA (Hunicke et Al, 2004) são alguns dos exemplos de 

“focos conceituais” utilizáveis durante uma observação. 
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Constata-se, então, que a postura de Salen & Zimmerman (2004) é de defender 

o inventariado de similares como uma ferramenta importante para o game designer, 

adicionando a isso a recomendação de que o profissional observe os jogos através de 

um foco conceitual definido. 

3.3.2 Adams & Rollings (2007)  

Adams & Rollings (2007) é uma obra criada com o intuito de ensinar 

princípios de game design. Os autores defendem que game designers que jogam 

vários jogos poderão utilizar suas observações, análises e experiências prévias durante 

o processo de concepção de um novo jogo. Isto equivale a uma “preparação 

constante”, e não a uma pesquisa especificamente realizada no momento da 

concepção. 

Para Adams & Rollings (2007), jogar vários jogos deste modo gera vários 

benefícios para o game designer. Dentre eles, este comportamento permite: 

• Compreender como os jogos analisados funcionam. 

• Compreender quais são os pontos positivos e negativos dos jogos 

analisados. 

• Comparar e compreender os contrastes entre as features de diferentes 

jogos. 

• Perceber como melhorar um jogo existente, para deste modo conceber um 

novo jogo a partir destas melhorias. 

Adams & Rollings (2007) pontuam as seguintes linhas-guia para aproveitar 

melhor o contato com estes jogos: 

• Não jogue apenas por diversão: observe o jogo com seriedade, e analise o 

funcionamento do mesmo. 

• Tome notas, especialmente sobre features que são muito agradáveis, ou 

muito desagradáveis. 

• Tome notas sobre features que parecem funcionar particularmente bem, e 

sobre aquelas que funcional mal, ou simplesmente não funcionam. 

• Analise o fluxo de recursos: como ocorre o fluxo de recursos para dentro 

do jogo? E para fora? 
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• Analise também de onde vem o sucesso: quanto do sucesso do jogador 

depende de “sorte”? Quanto depende de habilidade? 

Sumarizando, Adams & Rollings (2007) defendem a importância de realizar 

análises constantes de vários jogos, apontando alguns pontos específicos para 

observação, e indicando de modo um pouco mais claro que tipo de coisa se deve 

procurar ao realizar estas atividades. 

3.3.3 Brathwaite & Schreiber (2009) 

A obra de Brathwaite & Schreiber (2009) tem como foco o ensino de design 

de jogos a partir da apresentação de conceitos e da aplicação dos mesmos através de 

desafios práticos. No que tange a focos conceituais e vocabulário formal para game 

design, cabe ressaltar que estes autores também utilizam os esquemas Mechanics, 

Dynamics e Aesthetics (Mecânica, Dinâmica, Estética) propostos por Hunicke et Al 

(2004). 

Segundo Brathwaite & Schreiber (2009), é necessário que o game designer 

jogue vários jogos. Apesar de esta preparação ser um processo contínuo, o uso das 

habilidades desenvolvidas por este processo é especialmente importante na fase de 

concepção do jogo, e mais especificamente, como uma das possíveis respostas para a 

questão “de onde vêm as idéias para criar um jogo?”. Para Brathwaite & Schreiber 

(2009), game designers devem jogar vários jogos, pois: 

• Através dessa atividade o designer desenvolve um “vocabulário” de 

mecânicas e dinâmicas que serão seus “blocos básicos” para a construção 

de jogos de sucesso. 

• Expor-se para vários jogos de diferentes tipos aumenta a abrangência dos 

conhecimentos e da habilidade do profissional de game design, tornando 

possível para este criar jogos que não poderia caso se limitasse a conhecer 

poucos nichos ou poucos exemplos de jogos. 

Os argumentos de Brathwaite & Schreiber (2009) para defender a importância 

de realizar análises constantes de vários jogos são válidos, e bastante relevantes. 

Apesar de os autores não mostrarem explicitamente como se deve proceder neste tipo 

de análise, seus argumentos fornecem pelo menos três pontos práticos de partida: a 
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observação e análise de mecânicas, a observação e análise de dinâmicas, e a expansão 

de repertório do game designer sobre features (isto é, buscar observar e analisar 

features que sejam diferentes daquelas já conhecidas pelo game designer). 

3.4 INVENTARIADO DE SIMILARES NO APL 

Tendo em vista que este trabalho se propõe a gerar conhecimentos que possam 

ser utilizados na prática do design de jogos dentro do APL, torna-se importante 

conhecer a cultura e as práticas do dia-a-dia desta indústria, em especial aquelas 

relativas ao inventariado de similares e ao reuso das informações coletadas. 

O método escolhido para captar estas informações foi entrevistar game 

designers de algumas empresas representativas do APL de jogos de Pernambuco. Esta 

seção sumariza os resultados destas entrevistas. 

3.4.1 Preloud 

A Preloud é um estúdio que trabalha com desenvolvimento de jogos desde 

2001, focado na criação de jogos para o mercado de entretenimento, contando com 

títulos publicados fora do Brasil (Preloud, 2009). 

As informações coletadas com o “sujeito 1” (game designer da Preloud) 

podem ser sumarizadas da seguinte forma: 

• O inventariado de jogos similares é muito pouco utilizado na empresa. 

• Quando este é utilizado, não é seguido qualquer método formal. 

• Existe, contudo, uma “pesquisa visual” no início do processo de design; 

nesta pesquisa, são levantadas primariamente referências de estilo visual 

relacionadas a personagens e cenários. 

Quando indagado acerca de possíveis idéias relativas ao inventariado de 

similares que pudessem ser úteis ao método de design da empresa, o sujeito 1 não deu 

quaisquer sugestões. 

Segundo a entrevista realizada, observa-se que o método de design de jogos 

utilizado na Preloud utiliza o inventariado de similares apenas como ferramenta 

informal para auxiliar no design da configuração estética do produto. 
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3.4.2 Manifesto Game Studio 

A Manifesto Game Studio é um estúdio de desenvolvimento de jogos fundado 

em 2005, focado na criação de jogos casuais para várias plataformas (tais como Web e 

PC), possuindo títulos publicados em sites como Miniclip, MindJolt e Kongregate 

(Manifesto, 2009). 

As informações coletadas com o “sujeito 3” (game designer da Manifesto) 

podem ser sumarizadas da seguinte forma: 

• Não há uma fase de “inventariado de similares” durante o 

desenvolvimento de um novo projeto. 

• Ainda assim, o inventariado existe na empresa como um processo informal 

perene – contando com uma postura similar à defendida por Salen & 

Zimmerman (2004), Adams & Rollings (2009) e Brathwaite & Schreiber 

(2009). 

• A despeito da existência da atividade, não há armazenamento das 

informações encontradas pelo game designer. 

Segundo o sujeito 3, este processo de observação de jogos toma 

aproximadamente 20% do tempo do game designer, e possui as seguintes 

características: 

• As principais fontes são assinaturas de sites que disponibilizam jogos 

concorrentes do mesmo nicho da empresa. 

• Há um foco na observação de jogos presentes no “top 10” destes sites. 

• Há também um foco na observação de jogos com o mesmo público-alvo 

do produto que está sendo desenvolvido. 

• Os pontos críticos observados nos produtos similares são: 

o O tema do jogo; 

o As mecânicas que compõem o jogo. 

o As features (características) que de algum modo são consideradas 

interessantes ou relevantes para o tipo de produto desenvolvido na 

empresa. 
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Quando indagado a respeito de sugestões relativas ao inventariado de similares 

que pudessem ajudar em seu trabalho na empresa, o sujeito 3 afirmou que seria 

interessante existir um  método ou ferramenta capaz de: 

• Catalogar as mecânicas dos jogos observados. 

• Comparar as features de jogos presentes no “top 10”. Por exemplo, ao 

analisar dois jogos que estiveram algum tempo no “top 10”, ser capaz de 

apontar quais as features que ambos têm em comum. 

Com base na entrevista realizada, constata-se que a Manifesto utiliza o 

inventariado de similares muito mais como um método para expansão e refinamento 

do repertório do game designer, do que como ferramenta formal utilizada “sob 

demanda” dentro do processo de design de cada jogo específico. A despeito disso, 

existe foco na observação de jogos dentro do nicho daqueles que são desenvolvidos 

pela empresa, e concentrada naqueles percebidos como os mais relevantes ou bem-

sucedidos no nicho. 

3.4.3 Jynx Playware 

A Jynx Playware é uma empresa desenvolvedora de jogos que está no 

mercado desde 2000, possuindo experiência na criação de aplicações interativas, 

simulações empresariais, e advergames (Jynx, 2009). 

Segundo o “sujeito 4” (game designer da Jynx), a empresa já possui uma 

cultura instalada em relação ao inventariado de similares, utilizando-a “sob demanda” 

(isto é, como parte do processo de desenvolvimento de cada novo produto). As 

informações adquiridas durante entrevista podem ser sumarizadas da seguinte forma: 

• O processo de praxe na Jynx é fazer uma pesquisa preliminar na internet, 

para melhor compreender o perfil da empresa-cliente (isto é, a empresa 

que efetivamente terá sua imagem ligada ao produto desenvolvido). 

• Depois desta pesquisa preliminar, é realizada uma pesquisa de jogos 

similares na internet (embora ainda não haja um método formal indicando 

como efetivamente se deve realizar esta pesquisa). 

• Esta pesquisa é confrontada com o perfil da empresa-cliente, para 

determinar se será adequada para utilização ou não. 
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• A meta da pesquisa de jogos similares é conhecer as possibilidades para o 

novo jogo, levando-se em conta: 

o O inventariado de possibilidades para inovação. 

o Evitar meramente “copiar” as mecânicas dos jogos existentes. 

Conforme o sujeito 4, uma vez que esta pesquisa esteja terminada, são geradas 

as propostas de jogo; dentre estas, uma será escolhida para desenvolvimento. Quando 

indagado sobre a questão do reuso das informações adquiridas durante a pesquisa, o 

sujeito 4 afirmou: 

• Armazenam-se apenas os dados sobre a proposta “vencedora”. 

• Esta informação está disponível para futuros projetos, de modo aberto e 

organizado (obedecendo a uma estrutura de diretórios armazenada nos 

computadores da empresa). 

• Todo o resto da pesquisa é perdido. 

Quando indagado a respeito de sugestões relativas ao inventariado de similares 

que pudessem ajudar em seu trabalho na empresa, o sujeito 4 afirmou que seria 

interessante existir um  método ou ferramenta capaz de: 

• Identificar mais diretamente as possíveis mecânicas e features. 

• Para melhorar a usabilidade dos termos, o foco deveria ser na “imagem 

mental”, isto é, na associação direta entre cada termo utilizado e a feature 

ou mecânica que se deseja comunicar. Alguns exemplos considerados pelo 

entrevistado como possuidores desse caráter de “imagem mental”: 

o Tower Defense 

o Esporte 

o Estratégia 

 RTS 

o Shooter 

o Corrida 

o Diner Dash 

Com base na entrevista realizada, constata-se que a Jynx utiliza o inventariado 

de similares como ferramenta “sob demanda” dentro do processo de design de cada 
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jogo específico. Apesar disso, este inventariado ainda não possui um método formal, 

embora a empresa busque melhorias nesse aspecto para otimizar o processo. 

Adicionalmente, o reuso de informações é limitado devido ao fato de que apenas os 

dados efetivamente utilizados no produto final são guardados para referência futura. 

No que tange às sugestões sobre melhorias no método de análise de similares 

observa-se uma preocupação com a usabilidade dos termos a serem utilizados; nota-se 

também que em sua maioria, os exemplos de termos considerados úteis para a 

comunicação da “imagem mental” (nas palavras do próprio sujeito 4) normalmente 

são um tipo informal de divisão por gênero. A única exceção notável foi “Diner Dash” 

(que é o nome de um jogo); ainda assim, este jogo inaugurou um novo gênero de 

jogos casuais, sendo referenciado pelo sujeito 4 com função de metonímia, e não 

como substantivo próprio (por exemplo, como na frase “nós podemos fazer um Diner 

Dash”). 

3.4.4 Meantime Mobile Creations 

A Meantime Mobile Creations é uma empresa brasileira fundada em 2003, 

pioneira no desenvolvimento e publicação de jogos para celular na América Latina, e 

atualmente contando com títulos distribuídos na Europa, América Latina, Ásia, 

Austrália e Estados Unidos (Meantime, 2009). 

As informações coletadas com o “sujeito 5” (game designer da Meantime) 

podem ser sumarizadas da seguinte forma: 

• Pela cultura da empresa, é sempre realizada uma pesquisa de similares no 

início de novos projetos. 

• Ainda assim, o método de pesquisa é pessoal. Nas palavras do entrevistado, 

“é um processo guiado pelo ‘feeling’ do game designer”. 

• No que tange à questão do reuso de informações coletadas na pesquisa, 

armazenam-se apenas as informações efetivamente utilizadas no novo 

produto; o resto da pesquisa é perdido. 

Quando indagado a respeito de sugestões relativas ao inventariado de similares 

que pudessem ajudar em seu trabalho na empresa, o sujeito 5 afirmou que seria 
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interessante existir um  método ou ferramenta que permita responder a perguntas do 

tipo: 

• Quais os elementos que posso utilizar num jogo? (Por exemplo: scores, 

avatares, câmera em primeira pessoa, colisões, coleta de itens, etc). 

• Quais as formas de se apresentar um score? 

• Quais as formas existentes de se apresentar a vitalidade de um personagem? 

Números? Imagens? Algo diferente disso? De que modo? 

• Quais são as mecânicas possíveis para uso em um one-button game4? 

• Quais os desafios que posso trabalhar num jogo que utilize como elemento 

importante a contagem do tempo? 

Com base na entrevista realizada, constata-se que a Meantime utiliza o 

inventariado de similares como ferramenta “sob demanda” dentro do processo de 

design de cada jogo específico; a despeito disso, este processo de inventariado ainda 

não possui um método formal, seguindo o modo pessoal de trabalho do game designer 

responsável. Além disso, o reuso de informações é limitado devido ao fato de que 

apenas os dados efetivamente utilizados no produto final são guardados para 

referência futura. 

No que tange às sugestões sobre melhorias no método de análise de similares 

observa-se que os exemplos utilizados pelo entrevistado sempre caem em uma das 

seguintes áreas: 

• Quais são as mecânicas possíveis de se usar num determinado gênero de 

jogo; 

• Quais são os possíveis elementos de um jogo; 

• De que formas práticas é possível utilizar elementos escolhidos 

arbitrariamente para fazer parte de um jogo; 

• Quais são as features que estão diretamente relacionadas à presença de um 

elemento arbitrariamente escolhido para fazer parte do jogo. 

Todos os quesitos apontados são muito pertinentes à atividade de game design, 

e realmente estão relacionadas ao inventariado de similares; contudo, o mapeamento 
                                                 
4 Tipo de jogo em que a única interação possível para o jogador é pressionar ou deixar de pressionar um 
único botão. 
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de conhecimento necessário para responder objetivamente a todas estas classes de 

pergunta está fora do escopo deste trabalho, dado sua extensão e complexidade. 

3.5 CONCLUSÕES 

Baseado no que foi observado, constata-se que todos os autores de design (e 

de áreas afins) que foram mostrados defendem a observação e análise de objetos 

similares, mas apenas sob a demanda de um novo produto. Em contraponto, os 

autores específicos da área de game design defendem a observação contínua de 

objetos similares, independente de haver ou não demanda por um novo produto. 

Conclui-se, portanto, que a despeito das discordâncias sobre “quando é a melhor 

hora”, existe um consenso de que a observação de produtos similares é importante, e 

que em algum momento ela deve ser realizada. Apesar disso, não há menções 

explícitas sobre quais informações objetivas sobre cada jogo digital observado devem 

ser armazenadas para uso futuro, ou seja, não há uma estrutura que direcione a 

armazenagem de informações. Deve-se, portanto, propor uma solução para este 

impasse. 

Para propor um método de inventariado de similares, é preciso uma estrutura 

que dê suporte ao armazenamento e apresentação das informações. Na tentativa de 

encontrar este ponto de partida mais concreto para propor um método de inventariado, 

constatamos que tanto os autores de design quanto os de áreas afins levantam pontos 

pertinentes para produtos materiais, mas que não são diretamente aplicáveis a jogos 

digitais. Isto nos leva a uma escolha entre duas possíveis abordagens para resolver o 

problema: 

1. Encontrar na literatura acadêmica uma estruturação especificamente sobre 

elementos de jogos digitais, e utilizá-la como base para o método de 

inventariado proposto neste trabalho (mesmo que esta estruturação não 

esteja originalmente ligada a nenhum método explícito para inventariado 

de similares)... 

2. ...ou caso isso não seja possível, adaptar para produtos imateriais os pontos 

coletados a partir dos autores de design, de áreas afins, e de game design, e 

a partir destes, propor nossa própria estruturação para uso com jogo 

digitais. 
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Este trabalho seguiu a primeira abordagem, isto é, a de procurar na literatura 

acadêmica por uma estruturação sobre elementos de jogos. A justificativa é simples: 

além de ser a praxe na academia, caso uma estruturação com as características 

desejadas não seja encontrada, a segunda abordagem se torna naturalmente a única 

opção. 

Pesquisas foram realizadas, e em (Zagal et Al, 2005) e (GOP, 2009), foi 

encontrada uma estrutura com as características desejadas. Trata-se de uma ontologia 

de elementos de jogos, cujo foco conceitual se concentra em mecânicas de jogos.  

Conforme apurado nas entrevistas com as empresas do APL, a observação e 

catalogação de mecânicas de jogos foi um ponto recorrente e bastante reforçado pelos 

game designers como um elemento determinante nas pesquisas sobre jogos – o que 

concorda com a postura de Brathwaite & Schreiber (2009) em relação a este tipo de 

pesquisa sobre artefatos similares. 

Aliando estes fatos às características da ontologia encontrada, e à 

recomendação de Salen & Zimmerman (2004) para que se tenha um foco conceitual 

bem-definido durante o processo, decidimos tomar “mecânicas” como sendo o 

principal foco de observação e inventariado de jogos neste trabalho. A estruturação 

encontrada em (Zagal et Al, 2005) e (GOP, 2009) foi tomada, então, como ponto de 

partida para a primeira proposta de solução, sendo esta exposta no próximo capítulo. 
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4. PRIMEIRA PROPOSTA: INVENTARIADO DE SIMILARES USANDO 
UMA ONTOLOGIA DE ELEMENTOS DE JOGOS 

Conforme visto no capítulo anterior, vários acadêmicos do design (Bonsiepe et 

al, 1984; Baxter, 1998; Munari, 1998; Löbach, 2001) defendem que o processo de 

design de um novo produto deve possuir uma fase de pesquisa sobre produtos 

similares. Dentro da literatura específica para design de jogos, isto também é 

defendido como parte importante do processo (Salen e Zimmerman 2004; Adams e 

Rollings 2007; Brathwaite e Schreiber 2009). Apesar disso, durante as pesquisas 

realizadas sobre inventariados, pesquisas, e análises de similares, não foram 

encontradas estruturas explícitas para o armazenamento de informações sobre jogos 

digitais. 

Aqui, partimos do pressuposto de que é possível elaborar um método prático 

para inventariado de similares para aplicação no processo design de jogos, desde que 

se possua uma estrutura descritiva para elementos de jogos, e que esta seja 

suficientemente não-ambígua e detalhada para embasá-lo e promover o reuso das 

informações coletadas. Esta estrutura deve estar apta a definir conceitos que possam 

ser utilizados para referenciar e comunicar os elementos pertencentes a jogos, bem 

como suas características. Por estes motivos, a ontologia do Game Ontology Project 

(Zagal et al, 2005; GOP, 2009) foi tomada como base para este método. 

Este capítulo está dividido em três seções: na primeira seção, o Game 

Ontology Project é introduzido; na segunda seção, é relatado o experimento realizado 

para avaliar o uso prático da ontologia; na terceira seção, as conclusões são 

apresentadas. 

4.1. O GAME ONTOLOGY PROJECT 

O Game Ontology Project (GOP) é um sistema teórico para descrever, analisar 

e estudar jogos, que pode ser descrito como uma hierarquia de conceitos abstraída a 

partir da análise de vários jogos existentes (GOP, 2009). 

A abordagem do GOP é desenvolver uma ontologia que identifique os 

elementos estruturais importantes presentes em jogos e quais são as relações entre 

estes, organizando-os de forma hierárquica, funcionando desta forma como um 

“esqueleto conceitual” para a exploração, dissecação e compreensão das relações 
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existentes entre diferentes tipos de elementos presentes em jogos. Em outras palavras, 

ao invés de descrever um método ou técnica para o inventariado ou design de jogos, o 

GOP tem como objetivo descrever o “espaço de design” dos jogos, contribuindo 

também como vocabulário para facilitar a comunicação dentro da área (GOP, 2009).  

Segundo os próprios autores, o GOP tem como meta continuar sendo 

desenvolvido, modificado e refinado com o passar do tempo (GOP, 2009). As bases 

iniciais do mesmo podem ser encontradas em (Zagal et al, 2005), trabalho no qual o 

GOP foi originalmente descrito. 

Conforme visto em (Zagal et al. 2005), a ontologia desenvolvida pelo GOP – 

daqui para frente referenciada por este mesmo acrônimo (no feminino) – está 

organizada em uma estrutura de árvore, tendo foco na descrição de elementos 

presentes em jogos. 

A GOP é hierarquicamente estruturada indo de um nível mais abstrato, 

contendo poucos elementos, para um nível mais concreto, que contem vários. O nível 

mais abstrato é constituído por cinco elementos (interface, rules, goals, entities e 

entity manipulation), que são explicados a seguir: 

• Interface (Interface): é o ponto de encontro entre o jogo e o jogador, o 

mapeamento entre as reações corporais do jogador e a manipulação das 

entidades do jogo. Refere-se tanto a como o jogador interage com o jogo 

quanto ao meio pelo qual o jogo comunica seu estado ao jogador. 

• Rules (Regras): definem e limitam o que pode e o que não pode ser feito. 

Elas definem a própria estruturação que embasa a existência do jogo, 

assim como regulam o seu desenvolvimento e determinam as interações 

básicas que podem ocorrer dentro dele. 

• Goals (Metas): são as condições ou objetivos que o jogador deve atingir 

caso espere conseguir sucesso no jogo. Estas metas são definidas pelo jogo 

para que o usuário as persiga, embora possam ou não ser comunicadas 

explicitamente ao jogador (há casos em que, segundo a percepção do 

jogador, aparentemente não há metas definidas). 
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• Entities (Entidades): são os objetos dentro do jogo, tudo aquilo que o 

jogador modifica, gerencia, ou interage em algum nível. Esta raiz é a única 

que não foi formalmente expandida e explicitamente desenvolvida na GOP 

(Zagal et al. 2005). 

• Entity Manipulation (Manipulação de Entidades): refere-se às ações ou 

“verbos” que podem ser utilizados pelo jogador e pelas entidades do jogo5, 

isto é, compreende as alterações do jogo que são realizadas pelo jogador 

ou por entidades. 

Conforme exposto em (Zagal et al, 2005), cada elemento da ontologia consiste 

de um título (nome), uma descrição, um “elemento-pai”, e potencialmente um ou mais 

“elementos-filhos” (ou seja, subtipos) ou “elementos-partes” (isto é, componentes), e 

por fim, alguns exemplos descrevendo como este elemento se comporta em jogos 

presentes no mercado internacional. Os exemplos dados são caracterizados como 

“exemplos fortes” (aqueles que efetivamente reificam o conceito em questão, 

explicitando seu significado) e “exemplos fracos” (casos que estão no limite, 

reificando apenas parcialmente o conceito em questão) (Zagal et al, 2005). Um 

exemplo real de como é feita a descrição de um elemento pertencente à ontologia do 

GOP pode ser encontrado no Anexo 1. 

Como se pode constatar, a GOP não é um método prescritivo de pesquisa ou 

análise de similares, nem tampouco de síntese de jogos; ao contrário, é uma 

abordagem extensa, estruturada e detalhada para descrever elementos presentes em 

jogos. Por conta disso, nesta pesquisa a GOP foi o ponto de partida escolhido para o 

desenvolvimento do método para a catalogação das características que devem ser 

observadas em jogos durante o inventariado de similares. 

4.2. O EXPERIMENTO 

Para analisar a viabilidade do uso da GOP como base para o método de 

inventariado de similares proposto neste trabalho, um experimento foi concebido. 

Uma das características desejadas para o método proposto nesta pesquisa é que ele 

seja adaptável ao uso prático por parte dos game designers do mercado de Recife/PE. 

                                                 
5 Sendo os “verbos” aqui compreendidos conforme a acepção de Crawford (2003), isto é, entendendo-
os também como sendo os átomos da interatividade e os átomos das escolhas. 
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Culturalmente, os profissionais desta indústria de jogos têm como formação superior a 

graduação em design; por conta disso, o experimento foi realizado durante a disciplina 

“Cenário de Jogos Digitais”, ministrada na Universidade Federal de Pernambuco, no 

curso de graduação em Design, durante o segundo semestre letivo de 2008. 

O experimento pode ser resumido da seguinte forma: 

• Primeiramente, os alunos da disciplina realizaram uma análise de similares 

sem qualquer preparação formal (análise ad hoc). 

• Depois disso, foram repassados conceitos da GOP e foram dadas 

instruções para que os alunos fizessem novas análises utilizando estes 

conceitos. 

• A partir das observações das informações catalogadas e de debates em sala 

de aula acerca da experiência prática dos alunos durante as atividades 

realizadas, os conceitos da GOP e as instruções repassadas aos alunos 

foram sendo reestruturados para que se tornassem mais adequados ao uso 

prático. 

As subseções a seguir explicam com mais detalhes o decorrer do experimento. 

4.2.1 Decisões prévias 

Sabia-se que não seria possível mostrar as definições formais de todos os 

conceitos pertencentes à GOP durante a disciplina, inviabilizando, portanto, a 

utilização prática da totalidade da ontologia durante o experimento. Isto se deve 

principalmente ao grande número de conceitos que compõem a GOP. 

Decidiu-se, deste modo, expor a GOP em grupos de conceitos. Estes conceitos 

foram escolhidos primariamente pela facilidade de compreensão, sendo os primeiros 

grupos os mais simples, e os próximos, mais sofisticados.  

Cabe também ressaltar que os grupos foram construídos de modo que seus 

conceitos componentes tivessem relação direta entre si e, ao mesmo tempo, 

possuíssem uma melhor capacidade de expressão e facilidade de compreensão quando 

usados em conjunto. 
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4.2.2 Análise ad hoc 

A primeira atividade propriamente dita foi pedir aos alunos que realizassem 

uma análise de dois ou três jogos casuais online com total liberdade (sem qualquer 

método ou linha-guia), do modo que pessoalmente julgassem adequado. Isto foi feito 

para que eles pudessem perceber que realizar uma pesquisa de similares de boa 

qualidade não é algo trivial, e que algum tipo de método de trabalho é necessário para 

que essa tarefa possa ser bem-sucedida. 

Outro objetivo da atividade foi observar os pontos de dificuldade encontrados 

pelos estudantes, para serem considerados no decorrer do experimento e também 

futuramente, durante a proposta do novo método. 

Por fim, esta atividade também objetivou observar o modo de pensamento e 

trabalho utilizado por designers quando estes possuem total liberdade para a 

realização da tarefa de observar artefatos similares dentro do escopo do design de 

jogos. 

Conforme os relatórios recebidos e os depoimentos dos alunos em sala de aula 

acerca do trabalho realizado, seguem os pontos observados durante esta atividade: 

• Os alunos relataram dificuldade para saber o que fazer. Eis os pontos 

principais onde estas dificuldades ocorreram: 

o Que jogos analisar? 

o Que características são relevantes para observação? 

o Quais informações sobre estas características são relevantes para 

análise e armazenamento? 

o Como armazenar e comunicar estas informações? 

• Os alunos utilizaram diferentes estratégias para descrever os jogos 

observados. Dentre estas: 

o Foco nos aspectos estéticos: fazendo críticas e análises à arte (mais 

especificamente aos assets gráficos e à interface gráfica); 
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o Foco na configuração do cenário: fazendo críticas e análises ao 

“mundo de jogo” propriamente dito; 

o Foco na usabilidade: fazendo observações e análises acerca dos 

pontos negativos da usabilidade dos jogos (principalmente sobre a 

interface gráfica, mas também ocorreram críticas a métodos de 

input); 

o Foco nos problemas: críticas a tudo aquilo que consideraram como 

problemas presentes nos jogos, juntamente com sugestões para 

saná-los; 

o Foco nas mecânicas: descrição de regras e funcionamento do jogo; 

o Sinopse: relatando o high concept do jogo em um ou dois 

parágrafos, usando um estilo de redação análogo àquele das 

sinopses que costumeiramente são encontradas nas embalagens de 

jogos em mercado; 

o Descrição de “como jogar”: relatando de modo referencial “o que o 

jogador faz” ou “deve fazer” durante uma sessão de jogo; 

o Relato de sua própria sessão de jogo: apenas narrando tudo o que 

aconteceu durante a sessão em que jogou o produto observado; 

o Análise no estilo “revista de jogos”: fazendo resenhas informais 

(opiniões pessoais) e dando notas a features comumente usadas 

como métricas nessas revistas (tais como Som, Gráficos, 

Jogabilidade, e Replay Value). 

• Foi possível observar algumas características marcantes no estilo de 

captação e comunicação das informações coletadas: 

o Postura pessoal, subjetiva: pouquíssimos alunos utilizaram 

qualquer espécie de referência teórica externa para embasar suas 

críticas ou seu método de análise; 
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o Evolução “on-the-fly” do processo de análise: foi observado que o 

próprio método de análise na maioria dos casos emergiu a 

posteriori, a partir do próprio processo de jogar e observar o 

artefato, e não de uma reflexão a priori acerca de como seria um 

processo de observação e análise de produtos similares; 

o Informalidade dos textos: a maioria dos relatórios recebidos 

utilizava redação bastante informal – alguns relatórios chegaram a 

um nível coloquial que utilizava gírias, por vezes num estilo similar 

ao de uma conversa informal entre amigos. 

Com base nas observações realizadas, constata-se que os alunos tiveram 

dificuldades em saber como proceder e, por conta disso, criaram estratégias para a 

realização das análises com base em seu repertório pessoal (subjetivo), posteriormente 

relatando as informações de modo bastante informal. 

4.2.3 Primeiro grupo de conceitos 

Além de se propor a formalizar uma primeira versão do método para análise de 

similares, esta atividade teve como principais objetivos apresentar a GOP e seu 

paradigma aos alunos, bem como combater as dificuldades identificadas durante a 

análise ad hoc. 

O primeiro grupo de conceitos da GOP foi repassado aos alunos em aula 

expositiva, explicitando tanto suas definições quanto exemplos de seu uso em jogos 

que estão presentes no mercado internacional. Estes jogos são considerados exemplos 

representativos dos conceitos dados de acordo com o site do Game Ontology Project 

(GOP, 2009). 

O grupo de conceitos exposto aos alunos para uso nesta fase foi o seguinte: 

• Goal 

o Goal Metric 

 Score 

 Performance Record 

 Success Level 
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• Entity Manipulation 

o To Select 

 To Target 

o To Rotate 

o To Collide 

o To Move 

 To Evade 

 To Teleport 

 To Traverse 

 To Visit 

A atividade proposta consistiu em pedir aos alunos que realizassem uma 

análise de dois ou três jogos casuais online. Cada jogo deveria ser devidamente 

identificado, utilizando os seguintes dados: 

• Nome do jogo; 

• Ano de Lançamento; 

• Publicadora (o “publisher" do produto, no jargão da indústria); 

• Marketing Label (o “gênero” do jogo, conforme definido pelo próprio 

publisher); 

• Endereço do site do jogo (isto é, o hyperlink direto para jogá-lo); 

• Um screenshot da tela-título do jogo; 

• Três screenshots de uma sessão comum de jogo. 

Após a identificação, os alunos deveriam analisar os jogos conforme o 

primeiro grupo de conceitos, um por vez, limitando-se a informar se cada conceito 

estava ou não presente no artefato analisado e, caso estivesse, descrever sucintamente 

como ele se apresentava naquele jogo. Esta descrição deveria, tanto quanto possível, 

utilizar-se do jargão definido na própria GOP, deste modo, minimizando 

ambigüidades e facilitando a comunicação. 

Além disso, foi pedido aos alunos que a redação do relatório deveria ter um 

caráter mais formal do que aquele apresentado por eles na atividade anterior, e tão 

objetivo e referencial quanto possível. Os alunos também foram informados de que 
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poderiam, opcionalmente, colocar ao fim do relatório quaisquer “notas do analista” 

consideradas relevantes sobre cada jogo analisado. 

Conforme os relatórios recebidos e os depoimentos dos alunos em sala de aula 

acerca do trabalho realizado, as seguintes melhorias foram observadas durante a 

atividade: 

• Processo mais claro: o uso dos conceitos repassados, aliado à compreensão 

mais precisa sobre a tarefa a ser realizada, resolveu os problemas de “não 

saber como começar” e a dificuldade para “decidir o que se deve analisar 

nos jogos observados” – ambos citados pelos alunos durante a fase anterior; 

• Compreensão acerca de focos conceituais: o uso da GOP promoveu para os 

alunos uma separação mais clara entre os possíveis focos conceituais de 

análise de jogos, separando mais sistematicamente os gráficos das 

mecânicas de jogo; 

• Uniformização do foco: o uso da GOP colocou as análises dentro do 

escopo definido para o trabalho – isto é, abstraindo as análises de cunho 

estético, e tomando as mecânicas e elementos não-estéticos de jogos como 

ponto de foco; 

• Menor subjetividade: com o uso dos conceitos da GOP, decisões subjetivas 

ficaram limitadas a pontos onde as características dos jogos observados 

não podiam ser perfeitamente classificadas dentro das definições 

repassadas. 

Os seguintes problemas foram observados: 

• Dificuldade de abstração: os designers tiveram muita dificuldade em 

trabalhar de modo analítico e abstrato – observou-se que, quanto mais 

abstrato o conceito, maior a dificuldade por parte dos alunos para 

compreendê-lo e reconhecê-lo durante suas análises; 

• Dificuldades para utilizar o tipo de raciocínio formal adequado: por muitas 

vezes, as análises realizadas pelos alunos funcionavam como uma abdução 

embasada nos exemplos concretos que foram dados durante a explanação 
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dos conceitos – estas deveriam na verdade obedecer a um processo 

dedutivo a partir das definições dos conceitos repassados; 

• Falsos positivos e falsos negativos: a dificuldade em trabalhar de modo 

abstrato e analítico gerou distorções tanto no sentido de falsos positivos 

(dizer que estão presentes em um jogo conceitos que não estão) quanto 

falsos negativos (dizer que não estão presentes conceitos que estão lá); 

• Informalidade: ocasionalmente, ainda ocorreram informalidades nos textos 

– apesar disso, a mudança foi bastante significativa, tornando este 

problema bem menos impactante na qualidade dos relatórios em relação à 

fase anterior do experimento. 

Com base no que foi observado, verifica-se que a formalização do processo 

realmente beneficiou o trabalho de observação e inventariado. Observou-se, também, 

dificuldades práticas por parte dos alunos na realização da tarefa, o que aparentemente 

foi fruto de seu repertório prévio (ou falta dele) no que concerne ao conhecimento 

formal sobre o objeto (jogos). 

Optou-se por entrar na próxima fase sem maiores modificações no método, 

para que se pudesse analisar quais das características observadas seriam mantidas na 

próxima atividade. 

4.2.4 Segundo grupo de conceitos 

De modo análogo ao primeiro grupo, o segundo grupo de conceitos da GOP 

foi repassado aos alunos em aula expositiva, explicitando suas definições e exemplos 

de uso em jogos do mercado. Estes foram os conceitos expostos: 

• Goal 

o Game Goal 

 Required Goal 

 Optional Goal 

• Side-Quest 

 Variable-Status Goal 

o Agent Goal 
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• Entity Manipulation 

o To Create 

o To Remove 

o To Own 

 To Capture 

 To Exchange 

 To Possess 

• Interface 

o Presentation 

 Cardinality of Gameworld 

• One-Dimensional Gameworld 

• Two-Dimensional Gameworld 

• Three-Dimensional Gameworld 

• Non-Trivial Cardinality of Gameworld 

• Rule 

o Gameplay Rule 

 Lives 

 Multiplayer 

 Randomness 

 Cardinality of Gameplay 

• Zero-Dimensional Gameplay 

• One-Dimensional Gameplay 

• Two-Dimensional Gameplay 

• Three-Dimensional Gameplay 

• Non-Trivial Cardinality of Gameplay 

o Gameworld Rule 

 Expiration 

As seguintes alterações foram realizadas antes dos conceitos serem repassados 

aos alunos: 
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• “Non-Trivial Cardinality of Gameplay” e “Non-Trivial Cardinality of 

Gameworld” tiveram seus nomes alterados para que estes melhor se 

adequassem às suas definições6; 

• O conceito “Variable Status Goal” foi adicionado por motivo de 

completude. 

A atividade proposta continuou a mesma: consistiu em pedir aos alunos que 

realizassem uma análise de dois ou três jogos casuais online. O método de análise foi 

mantido (informar se cada conceito estava ou não presente no jogo, e descrevê-lo 

sucintamente quando estivesse). O processo foi cumulativo: tanto o primeiro quanto o 

segundo grupo de conceitos foram analisados nesta atividade. Cada jogo deveria ser 

identificado tal como na atividade já realizada, porém, adicionando-se o seguinte 

campo de identificação: 

• Desenvolvedora (o estúdio “developer”, no jargão da indústria). 

Conforme os relatórios recebidos e os depoimentos dos alunos em sala de aula 

acerca do trabalho realizado, os pontos observados foram os mesmos encontrados na 

atividade relativa ao primeiro grupo de conceitos. Verificou-se, deste modo, que as 

dificuldades por parte dos alunos na realização da tarefa mantiveram-se. Contudo, os 

alunos relataram que se sentiram mais aptos a lidar com estas dificuldades, devido ao 

acúmulo de experiência. 

Optou-se por continuar o experimento sem maiores modificações no método, 

para que se pudesse analisar quais das características observadas se manteriam 

presentes. 

4.2.5 Atividades extras 

Nesta fase, as atividades repassadas aos alunos (referenciadas durante a 

disciplina como “atividades extras”) foram diferentes daquelas expostas nas seções 

anteriores. As atividades extras tiveram como foco confrontar o repertório de jogador 

dos alunos com o paradigma de modelagem e os conceitos da GOP apresentados nas 

aulas anteriores. 
                                                 
6 Os nomes originais (GOP 2009) são “Undefined Cardinality of Gameplay” e “Undefined Cardinality 
of Gameworld”. 
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Esta fase não foi concebida para funcionar como uma pesquisa ativa, e sim 

como uma abdução realizada a partir dos conceitos da GOP, reificados pelas 

lembranças de jogos que os estudantes consideraram marcantes em sua história prévia 

como jogadores. As atividades desta fase não foram limitadas a jogos casuais online, 

pois tinham como objetivo encorajar os alunos a referenciar quaisquer jogos que já 

fizessem parte de sua vivência prévia, independente da plataforma destes (Arcade, 

Consoles, etc). Deste modo, foi possível verificar uma outra forma de uso da GOP na 

prática, assim como tornar mais claras possibilidades de alterações na mesma. 

Os alunos foram instruídos a: 

• Encontrar exemplos que considerassem “perfeitos” relativos a qualquer um 

dos conceitos repassados em sala de aula – em outras palavras, o melhor 

exemplo prático que o aluno pudesse encontrar para um dado conceito 

deveria ser relatado; 

• Encontrar exemplos de features que considerassem “problemáticos”, isto é, 

que são difíceis de descrever dentro dos conceitos da GOP, apesar de 

estarem relacionados a estes. 

Os alunos também foram instruídos a descrever um, e somente um, “exemplo 

perfeito” para cada característica que decidissem relatar em sua atividade; isto foi 

feito para que cada aluno colocasse em seu relatório apenas o melhor exemplo que 

conseguisse recordar. 

Os alunos foram avisados de que poderiam utilizar tantos conceitos da GOP 

quantos quisessem, desde que respeitassem a restrição de relatar apenas um único 

“exemplo perfeito” para cada conceito. Além disso, os estudantes foram avisados que 

seriam avaliados pela qualidade de seus exemplos, e não pela quantidade. Isto foi feito 

para manter o foco naqueles casos considerados realmente representativos, 

minimizando assim a quantidade de exemplos de “baixa fidelidade” que poderiam ser 

apontados apenas com o intuito de aumentar a nota recebida na atividade. 

Conforme observado, os alunos tiveram maior facilidade para encontrar 

“exemplos perfeitos” dos conceitos mais concretos da GOP. Seguindo o mesmo 

padrão, os “exemplos problemáticos” apontados costumeiramente estavam 

51 



relacionados a conceitos mais abstratos ou àqueles com definições que são contra-

intuitivas ao senso comum ou ao jargão gamer. 

4.2.6 Terceiro grupo de conceitos 

De modo análogo ao primeiro grupo, o terceiro grupo de conceitos da GOP foi 

repassado aos alunos em aula expositiva, explicitando suas definições e exemplos de 

uso em jogos do mercado. Em contraponto àquele, contudo, no terceiro grupo de 

conceitos figuram intervenções por parte do pesquisador (“Manipulation Method”, 

por exemplo), ou mesmo remodelagens completas de partes da GOP (“To Exchange”, 

por exemplo). Isto se deve às observações realizadas nas fases anteriores, visando à 

redução de ambigüidades nas definições existentes, e a uma modelagem mais 

adaptada ao uso prático dos conceitos por parte dos alunos. 

Estes foram os conceitos repassados aos alunos: 

• Entity Manipulation 

o To Own 

 To Possess 

o To Capture 

 To Collect 

o To Relinquish 

 To Release 

o To Manage Inventory 

 To Stock 

 To Withdraw 

o To Exchange 

 To Barter 

• To Transfer 

• To Receive 

 To Commercialize 

• To Buy 

• To Sell 

• To Swap Resources 

 

52 



• Interface 

o Input 

 Input Method 

• Locus of Manipulation 

o Single Entity Manipulation 

o Multiple Entity Manipulation 

• Manipulation Method 

o Direct Manipulation 

o Indirect Manipulation 

 Menu Interface 

 Point and Click Interface 

 Drag-and-Drop Interface 

 Drawing Interface 

o Presentation 

 Presentation Software 

• Sensory Output 

o Tactile Output 

o Aural Output 

o Visual Output 

• Feedback 

o Confirmation 

o Warning 

• Rule 

o Gameplay Rule 

 Health 

o Gameworld Rule 

 To Gain 

 To Lose 

 To Arrive 

 To Depart 

 Difficulty Level 

 Game Persistence 
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O método de análise não foi alterado, ainda consistindo em informar se cada 

conceito estava ou não presente no jogo, e descrevê-lo sucintamente quando estivesse. 

Os três grupos de conceitos dados foram analisados nesta atividade. 

Conforme os relatórios recebidos e os depoimentos dos alunos em sala de aula 

acerca do trabalho realizado, os pontos observados mantiveram-se os mesmos; 

contudo, a compreensão dos alunos acerca dos dois primeiros grupos de conceitos 

sofreu sensíveis melhoras. 

Verifica-se, portanto, que apesar das dificuldades por parte dos alunos ainda 

persistirem (de modo menos forte do que no início), eles entraram em um processo de 

aclimatação ao método e ao uso de conceitos definidos pela GOP. Isto permitiu a 

realização de debates nos quais os alunos puderam expor suas dúvidas, críticas e 

sugestões, referenciados na seção a seguir. 

4.2.7 Debates realizados 

Após a entrega dos relatórios feitos com base no terceiro grupo de conceitos, 

foram realizados debates nos quais os alunos puderam expor suas dúvidas, críticas e 

sugestões. 

Os debates tornaram claros alguns pontos cruciais sobre a GOP, sobre 

problemas que emergiram durante seu uso prático por parte de designers e sobre a 

própria abordagem escolhida até o momento para embasar o método de análise 

utilizado. 

Segue abaixo uma lista de alguns dos pontos que foram considerados de 

interesse durante estes debates: 

• Cardinality of Gameworld: conceito problemático no jogo “Hard Target”; 

• Cardinality of Gameworld: conceito problemático nos jogos isométricos 

em que o personagem “pula”; 

• To Move: conceito problemático no jogo “Monsters' Den”, devido à falta 

de avatar explícito; 
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• Agent Goal: como modelar a aleatoriedade no comportamento de alguns 

agentes; 

• Agent Goal: como modelar a falta de “postura pró-ativa” no 

comportamento de alguns agentes; 

• Camera: como modelar no caso do personagem “Sniper Wolf” (jogo 

“Metal Gear Solid”); 

• Camera: conceito problemático no caso de takes de tela dividida, tais 

como no jogo “Fahrenheit/Indigo Prophecy”; 

• Camera: conceito problemático no caso de cutscenes; 

• Lives: conceito problemático no jogo “Metal Slug” devido ao conceito-

chave de “quebra no gameplay”; 

• Discussão sobre a aparente imutabilidade de “Gameworld Rules” versus a 

aparente mutabilidade de “Gameplay Rules”; 

• Discussão sobre “Manipulation Method” durante core gameplay versus 

“Manipulation Method” durante menus e jogo em pausa. 

Vale ressaltar que os debates foram realizados utilizando-se apenas um 

subconjunto da GOP (isto é, os três grupos repassados aos alunos até esta fase), e não 

a ontologia em toda a sua extensão. Se a GOP estivesse sendo usada em sua totalidade, 

o número de conceitos utilizados seria maior, o que muito provavelmente levaria a um 

maior número de problemas encontrados. 

4.2.8 Quarto grupo: conceitos remodelados 

O quarto grupo de conceitos da GOP foi repassado aos alunos de modo 

análogo aos grupos anteriores. A grande maioria dos conceitos presentes no quarto 

grupo foi fortemente remodelada e, durante esta fase, dois pontos foram considerados 

como foco de interesse pela pesquisa: 

• Observar se os ajustes na GOP propostos pelo pesquisador seriam capazes 

de captar e armazenar as informações a que se propõem; 
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• Notar se as observações realizadas a partir dos debates com os alunos 

continuariam se confirmando na prática. 

Estes foram os conceitos repassados aos alunos: 

• Interface 

o Presentation 

 Presentation Software 

• Sensory Output 

o Tactile Output 

o Aural Output 

o Visual Output 

 Image-Based Presentation 

• Camera 

o Camera Binding 

o Camera Move 

Abaixo, a expansão da hierarquia de conceitos “Camera Binding”: 

• Camera Binding 

o Location-Bound Camera 

 Immobile Camera 

 Rail Camera 

o Entity-Bound Camera 

 Avatar-Bound Camera 

• First-Person Camera 

 Agent-Bound Camera 

 Prop-Bound Camera 

 Group-Bound Camera 

o Unbound Camera 
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Abaixo, a expansão da hierarquia de conceitos “Camera Move”: 

• Camera Move 

o Camera Translation 

 To Track (Tracking Left, Tracking Right) 

 To Ped (Pedding Up, Pedding Down) 

 To Dolly (Dolly In; Dolly Out) 

o Camera Rotation 

 To Pan (Pan Left, Pan Right) 

 To Tilt (Tilt Up, Tilt Down) 

 To Roll (Roll Clockwise, Roll Counter-Clockwise) 

o Camera-Lens Alteration 

 To Zoom (Zoom In, Zoom Out) 

Abaixo, a última parte do quarto grupo de conceitos: 

• Interface 

o Input 

 Input Device 

• Mouse 

• Keyboard 

• Microphone 

• Input Camera 

O método não foi alterado. Além disso, todos os quatro grupos de conceitos 

dados foram analisados, cumulativamente. Esta também foi a atividade final da 

disciplina. 

Conforme o observado, os conceitos remodelados mostraram-se capazes de 

apreender as informações desejadas (em especial, a hierarquia de conceitos “Camera” 

foi bem-sucedida em seu propósito). 

No decorrer da disciplina foram catalogados vários pontos que poderiam servir 

de guia para possíveis alterações na GOP. Alguns destes pontos, levantados durante 

debates com os alunos, já foram expostos na seção anterior; outros pontos 
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problemáticos só puderam ser levantados após a última atividade. Segue abaixo a 

listagem de alguns dentre esses: 

• Quais são os diferentes tipos de entidade, e suas definições formais; 

• Como modelar jogos que possuem vários modos diferentes de gameplay; 

• Como modelar o conceito de “transformar” uma entidade em outra; 

• Como modelar o conceito de Screen Wrap (uma entidade que “sai” por um 

lado da tela e “entra” imediatamente pelo outro lado, como em Asteroids); 

• Como modelar o conceito de “Blinking” (uma entidade que está 

temporariamente invencível, “piscando”, logo após receber danos); 

• Como modelar o conceito de “Recursos” (dinheiro, action points, 

movement points, etc) na GOP; 

• Se é mais adequado modelar Cardinality of Gameworld como parte de 

Presentation, ou de Gameworld Rules; 

• Como modelar a alteração de atributos e habilidades de entidades na GOP 

– se seria adequado definir novas Entity Manipulations, tais como “To 

Use”, “To Enable Attribute”, “To Disable Attribute”, “To Modify 

Attribute”, “To Enable Ability”, “To Disable Ability” e “To Modify Ability”; 

• Toda uma classe de cardinalidades que é modelada pela GOP como sendo 

“Indefinida” poderia ser catalogada sem problemas através do conceito de 

“Relações Espaciais Assimétricas”, apenas caracterizando estas relações 

como sendo “constantes” ou “inconstantes”; 

• Foi notado que o conceito Cardinality of Gameplay pode ser aplicado a 

qualquer entidade, e não apenas a um avatar do jogador; 

• Foi notado que o conceito de Direct Manipulation pode ser classificado 

como “Pressão Constante” ou “Pressão Única”. 
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4.3 CONCLUSÕES 

Apesar de a GOP ser extensa e apenas uma parte dela ter sido utilizada durante 

o experimento, foi possível chegar a várias conclusões relevantes para a pesquisa: 

• Quando na falta de um método bem-definido para análise de similares, os 

alunos tiveram dificuldades em saber como proceder e, por conta disso, 

criaram estratégias para a realização das análises com base em seu 

repertório pessoal (subjetivo), posteriormente relatando as informações de 

modo bastante informal; outro problema relacionado foi a falsa crença de 

que repertório pré-adquirido para jogar é suficiente para compreender e 

realizar o processo de design de jogos, o que levou a inconsistências 

durante as análises realizadas; 

• A falta de repertório prévio relativo ao conhecimento formal sobre design 

de jogos (principalmente systems design) afetou negativamente o processo 

de análise, e aumentou o tempo necessário para a compreensão e uso 

adequado dos conceitos da GOP; 

• Os alunos tiveram maior facilidade para compreender e utilizar 

adequadamente os conceitos mais concretos da GOP; em contraponto, os 

conceitos mais abstratos, bem como aqueles com definições que são 

contra-intuitivas ao jargão gamer e ao senso comum representaram grandes 

dificuldades para apreensão e uso; 

• Os alunos também apresentaram dificuldades para escolher os conceitos 

mais adequados para descrever suas observações quando foram expostos a 

features que permitiam mais de uma possibilidade de classificação através 

dos conceitos da GOP; 

• Por fim, ocorreu um processo bastante lento e gradual de aclimatação ao 

método e ao uso dos conceitos definidos pela GOP. 

Além destas observações, o experimento levou à conclusão de que, ao ser 

utilizada na prática, a GOP não se mostrou capaz de modelar com precisão e 

adequação vários dos elementos efetivamente encontrados em jogos do mercado. Isto 
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se deve tanto à dificuldade em especificar definições totalmente não-ambíguas para 

um dado conceito quanto à enorme gama de variações em elementos de jogos e seus 

possíveis usos. 

Vale ressaltar que mesmo definindo conceitos completamente não-ambíguos 

(portanto, mais precisos) este tipo de modelagem ainda é problemático, pois gera a 

necessidade de definição de um número ainda maior de elementos, para que se possa 

modelar explicitamente o espaço amostral que antes era pertencente às interseções 

entre conceitos. 

A existência de um grande número de conceitos se mostra problemática. Ela 

dificulta e aumenta o tempo requerido para o processo de análise propriamente dito, 

para o processo de memorização dos conceitos e de suas definições, e para o 

aprendizado do uso prático destes conceitos durante o processo de análise. Isto é 

especialmente relevante, pois está diretamente relacionado ao esforço que um game 

designer atuante no mercado teria que investir para que pudesse se beneficiar do 

método. 

O experimento também mostrou que a usabilidade de conceitos formais em 

paradigma analítico-dedutivo se mostrou baixíssima para designers, e por conta disso, 

o poder de expressão da GOP acaba sendo sub-utilizado. Observou-se que referências 

por analogias, metáforas e comparações, mesmo quando levam a perdas na 

expressividade formal, acabam acarretando um aumento de usabilidade que 

compensam estas perdas (pois a expressividade mais ampla e mais precisa não estava 

sendo realmente aproveitada pelos designers). Utilizando estes tipos de referências, as 

possibilidades de expressão de conceitos se tornam menores, mas o público-alvo se 

torna capaz de usar mais habilmente a expressividade que tem em mãos. 

Revisitando as métricas de avaliação propostas no início deste trabalho: 

1. A solução deve manter dentro da empresa uma base de conhecimentos 

sobre jogos existentes; 

2. Esta base deve ser persistente, e ser manter utilizável independentemente 

do nível de rotatividade dos game designers na empresa; 

3. Os métodos ou técnicas necessários à utilização da solução devem ser de 

fácil aprendizado e de uso simples para os game designers do APL. 
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Fica claro que a solução proposta neste capítulo não foi capaz de contemplar o 

3º ponto, portanto, sendo considerada inadequada para resolver o problema no APL de 

Pernambuco. 

Por conta disso, esta pesquisa segue em direção à simplificação e ajustes da 

GOP, visando resolver os problemas encontrados e, desta forma, gerar uma base para 

um método de análise de similares que seja mais adaptado ao uso prático por parte dos 

designers. 
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5. SEGUNDA PROPOSTA: DETALHAMENTO DE ESTEREÓTIPOS DE 
JOGOS PARA EMBASAR INVENTARIADOS 

Conforme observado no capítulo anterior, a proposta descrita possui 

características que a tornam inadequada para a solução do problema no arranjo 

produtivo local. Por conta disso, neste capítulo observamos os motivos que tornam 

esta proposta inadequada, e a partir da análise destes motivos, propomos uma nova 

solução. 

Este capítulo está dividido em três seções: na primeira, expomos cada passo 

para a construção da nova proposta de solução; na segunda seção, é mostrado o 

experimento realizado para avaliar a proposta; na terceira seção, apresentamos as 

conclusões. 

5.1. A SEGUNDA PROPOSTA 

 No capítulo anterior, constata-se que o uso da GOP tal como apresentada em 

(GOP, 2009) torna o processo de inventariado inviável quando confrontado com as 

necessidades do arranjo produtivo local. Isto se deve primariamente aos seguintes 

pontos: 

• A existência de um grande número de conceitos se mostra problemática; 

• Os designers apresentaram dificuldades para escolher os conceitos mais 

adequados para descrever suas observações quando foram expostos a 

features que permitiam mais de uma possibilidade de classificação; 

• Os conceitos mais abstratos, e aqueles com definições que são contra-

intuitivas ao jargão gamer e ao senso comum representaram grandes 

dificuldades para apreensão e uso; 

• O tempo necessário para a compreensão e uso adequado dos conceitos da 

GOP se mostrou considerável: o processo de aclimatação ao uso desses 

conceitos é bastante lento e gradual; 

• A usabilidade de conceitos formais em paradigma analítico-dedutivo se 

mostrou baixíssima para designers; 
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• Referências por analogias, metáforas e comparações, mesmo quando 

levam a perdas na expressividade formal, acabaram acarretando um 

aumento de usabilidade capaz de compensar estas perdas. 

Por conta disso, seguimos em direção a uma mudança de abordagem, visando 

resolver os problemas encontrados, e assim, gerar uma base para um método de 

inventariado que seja mais adaptado ao uso prático por parte dos designers do APL. 

Para tanto, foi observado que os problemas supracitados podem ser agrupados em 

duas grandes classes: 

1. Aprender a utilizar a GOP adequadamente demanda muito tempo; 

2. A GOP possui baixa usabilidade para designers do APL. 

Uma vez que estes problemas foram claramente identificados, construímos o 

caminho para uma nova proposta de solução, da seguinte forma: 

1. Se o aprendizado demanda um tempo inviável, propomos uma solução 

onde os game designers não precisam dominar os conceitos da GOP: 

outros profissionais, previamente treinados, ficarão responsáveis por gerar 

as bases conceituais para o trabalho de inventariado; 

2. Se os conceitos da GOP possuem baixa usabilidade para designers do APL, 

propomos utilizá-los dentro de um contexto considerado como “bastante 

usável” pelos designers locais, e ao mesmo tempo, adequá-los a uma 

linguagem mais próxima daquela utilizada no APL. 

O primeiro ponto a ser resolvido é a questão da baixa usabilidade, encontrando 

um contexto que seja considerado “bastante usável” pelos game designers do APL. A 

pergunta que surge daí é: “que tipo de abordagem possui boa usabilidade para os 

game designers do APL?”. 

Segundo opiniões coletadas no APL, e principalmente, conforme as 

observações que foram realizadas durante o primeiro experimento, constata-se que as 

seguintes características se mantêm constantes: 

• Os designers se utilizam primariamente de raciocínio abdutivo, 

considerando este modo de pensar como “simples” e “natural”; 
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• Os designers consideram a utilização de raciocínio dedutivo como algo 

“complicado” ou “trabalhoso” de se fazer corretamente; 

• Os designers consideram a utilização de exemplos concretos como algo 

“simples”; 

• Os designers consideram a utilização de conceitos abstratos como algo 

mais “difícil” ou “complicado”. 

Tomando estas observações como premissas, pode-se claramente deduzir que 

conceitos abstratos e processos dedutivos levam a uma baixa usabilidade. Em 

contraponto, podemos também inferir que exemplos concretos e processos abdutivos 

de raciocínio melhoram a usabilidade para o público-alvo deste trabalho. O próximo 

passo é, portanto, determinar um processo abdutivo cabível à nossa proposta, e depois, 

torná-lo tão concreto quanto possível. 

5.1.1 Gêneros 

Um processo abdutivo bastante comum no mercado de jogos – a classificação 

por “gênero” – foi o ponto escolhido para uma investigação inicial acerca de sua 

adequação às necessidades deste trabalho. Para Adams & Rolligs (2007), “um gênero 

é uma categoria de jogos caracterizada por um conjunto particular de desafios, a 

despeito do cenário, ambientação ou conteúdo do mundo de jogo”. Como 

principais exemplos de gênero de jogos, estes autores citam “ação”, “estratégia”, 

“RPG”, “esportes”, “simulação de veículos”, “aventura”, “construção & gerência”, e 

“puzzle”. 

Segue um exemplo deste tipo de raciocínio abdutivo, para melhor 

compreensão: 

• Um dado jogo digital que está sendo observado permite que apenas uma 

pessoa possa jogar de cada vez (ou seja, ele é “single-player”); 

• Este jogo permite que você personalize seu personagem; 

• Este jogo permite que você colete, use, compre, e venda itens; 

• Este jogo permite que você converse com personagens controlados pelo 

computador; 

• Este jogo permite que você cumpra missões (“quests”); 
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• Neste jogo, conforme você cumpre missões o seu personagem evolui e se 

torna mais capaz (e você pode escolher “de que modo” quer evoluir); 

• ...logo, abduz-se que este jogo pertence ao gênero “RPG”. 

Contudo, apesar desse tipo de abordagem ser comum, as entrevistas e os 

experimentos mostram que a classificação por gêneros não resolve o problema, 

justamente por ser abstrata demais. Limitar-se a catalogar o gênero de um jogo 

observado incorre em uma perda de expressividade muito grande: muita informação 

sobre este produto é perdida, simplesmente porque gêneros de jogos são 

suficientemente abstratos para que produtos bastante diferentes – como “Mario Kart 

DS” e “Need for Speed: Most Wanted” – comumente sejam considerados como 

pertencentes a um mesmo gênero. 

Outro ponto relevante sobre o uso de gêneros como base para o inventariado é 

que os elementos e características que definem um dado gênero são de caráter abstrato, 

e conforme já foi observado durante esta pesquisa, quanto mais abstrata uma proposta, 

menos usável ela será para o nosso público-alvo. Para tornar a situação ainda mais 

problemática, não há consenso na academia e na indústria sobre quais são as 

condições necessárias e suficientes para que um jogo seja enquadrado como 

pertencente a cada gênero. Pior ainda: não há consenso sequer sobre quais são os 

possíveis gêneros de jogos. 

Estes fatores mostram que dentro do escopo deste trabalho o método de 

classificação por gêneros não é adequado, pois para nós é desejável uma classificação 

que possa ser definida com maior precisão e a partir da observação de características 

mais concretas. Por conta disso propomos uma alternativa baseada nesta, porém, de 

cunho mais concreto – sendo, portanto, mais usável e expressiva para o público a que 

se destina. 

5.1.2 Estereótipos 

Como base para nosso processo de inventariado, propomos a definição do 

conceito de “estereótipo de jogo”. Partimos do conceito comum de “estereótipo”, que 

segundo a definição do dicionário (DPLP, 2009), é exposto da seguinte forma: 
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• estereótipo | s.m. 

1. Artes gráf. Chapa obtida pela fusão de chumbo numa matriz ou numa 

impressão. = CLICHÉ. 

2. Trabalho feito com essa chapa. 

3. Idéia, conceito ou modelo que se estabelece como padrão. 

4. Preconceito. 

5. Coisa que não é original e se limita a seguir modelos conhecidos. = 

LUGAR-COMUM. 

6. Patol. Comportamento ou discurso caracterizado pela repetição 

automática dum modelo anterior, anônimo ou impessoal, e desprovidas 

de originalidade e da adaptação à situação presente. = ESTEREOTIPIA. 

Tomamos como base para nossa definição a terceira acepção, em específico o 

conceito de “modelo”. O ponto-chave é escolher um jogo qualquer – real, existente – 

para servir como “modelo de comparação” para outros jogos. Formalmente, 

enunciamos nossa definição da seguinte forma: 

Um estereótipo (de jogo) é qualquer jogo existente, escolhido para que suas 

features possam ser comparadas com as de outros jogos. 

Em outras palavras, um estereótipo de jogo (ou simplesmente “estereótipo”) é 

um jogo “concreto”, tomado como modelo para a comparação com outros jogos. 

Podemos exemplificar da seguinte forma: “estratégia em tempo real” (RTS) é um 

gênero; em contraponto, “Starcraft” é um estereótipo, e “Age of Empires” é outro 

estereótipo. 

Quando um jogo é referenciado tomando a função de estereótipo, 

convencionamos prefixar seu nome com a locução “similar a”, ou alternativamente, 

sufixá-lo com o afixo inglês “-like” (que significa “similar a”). Isto é feito para 

facilitar a comunicação, minimizando confusões sobre quando um jogo é encarado 

como um estereótipo, ou simplesmente referenciado como um produto. Por exemplo: 

podemos dizer que o jogo “Frets on Fire” é um “Guitar Hero-like”, ou que é um 

“similar a Guitar Hero”. Neste caso, “Guitar Hero” é o estereótipo escolhido como 

base para comparações. 
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Há uma diferença semântica substancial entre os conceitos de gênero e 

estereótipo, e é importante que esta diferença fique clara. Gêneros são classes 

abstratas para classificar jogos existentes; estereótipos são exemplos concretos 

tomados como linha-de-base para terem suas features comparadas com as de outros 

jogos. Em outras palavras, estereótipos de jogos são necessariamente jogos reais, 

existentes (Super Mario World, Tetris, Pac-man), enquanto que gêneros 

necessariamente são classes abstratas (“RPG”, “corrida”, “aventura”). 

5.1.3 Formalização da proposta 

Uma vez que os conceitos necessários já estão bem definidos, podemos expor 

a proposta de solução: 

• O primeiro passo é fazer o detalhamento prévio de vários estereótipos. Isto 

é feito previamente para que os game designers não precisem investir 

tempo neste detalhamento durante o design de novos jogos. Isto elimina o 

problema da escassez de “tempo útil” para a realização desse processo 

dentro do APL; 

• O segundo passo é que os game designers do APL utilizem estes 

estereótipos como base de informações para o design de novos jogos; 

• O terceiro passo é que os game designers do APL utilizem estes 

estereótipos para guiar o inventariado de quaisquer novos jogos relevantes, 

classificando-os dentro destes estereótipos, de modo que estes novos jogos 

sejam incorporados à base de conhecimento existente. 

Uma vez que foi apurado que o aprendizado do uso dos conceitos da GOP 

demanda um tempo que foi considerado inviável para os game designers do APL, esta 

proposta admite que os game designers não precisam dominar a fundo os conceitos da 

GOP. Isto é possível porque esta proposta admite que outros profissionais, 

previamente treinados no uso da GOP, seriam os responsáveis por definir 

formalmente os estereótipos para o trabalho de inventariado, e que estes estereótipos 

já “prontos” seriam enviados ao APL diretamente para uso. Em outras palavras, 

ocorreria uma parceria entre academia e indústria: os acadêmicos ligados à APL – 

neste caso específico, o GDRlab da Universidade Federal de Pernambuco (GDRlab, 
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2009) – seriam os responsáveis por fazer o detalhamento prévio dos estereótipos 

descrito no “passo 1”, fornecendo-os, posteriormente, ao APL. 

Para falsear (ou demonstrar) a viabilidade e a eficácia desta proposta, um 

experimento foi realizado. Este experimento é exposto na próxima seção. 

5.2. O EXPERIMENTO 

 O experimento foi idealizado em duas fases: no primeiro momento, seria 

analisado o passo relativo à definição formal e detalhamento dos estereótipos; num 

segundo momento, seria feita a utilização da solução dentro do APL. 

A primeira fase do experimento pode ser sumarizada através dos seguintes 

passos: 

• Pesquisar vários jogos que pudessem ser utilizados, e dentre estes, escolher 

um jogo para ser usado como estereótipo; 

• Montar o detalhamento deste estereótipo, utilizando os conceitos da GOP, 

adequando os termos utilizados para uma linguagem mais próxima à do 

APL; 

• Confrontar o estereótipo detalhado com jogos existentes que são 

considerados similares a este estereótipo; 

• Detalhar e classificar estes outros jogos, e verificar como isso se processa 

na prática; 

• Relatar as conclusões acerca desta fase do experimento. 

A segunda fase do experimento – isto é, levar ao APL os estereótipos 

detalhados via GOP – só seria realizada caso a primeira fase se mostrasse viável como 

solução prática. Como isto não aconteceu, a segunda fase não foi realizada. 

Segue abaixo o relato da primeira fase do experimento, e posteriormente, um 

detalhamento das conclusões. 

5.2.1 Escolha do jogo 

 O primeiro passo para definir formalmente um estereótipo é escolher o jogo 

que será utilizado como base. Primeiramente, definiram-se alguns estereótipos 
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“candidatos”, por serem considerados de interesse para o APL. Isto foi feito para que 

estes pudessem ser testados em mercado no decorrer deste trabalho. Os principais 

candidatos escolhidos foram Enduro, Breakout, Tetris, Asteroids, Lemmings, e Pac-

man, primariamente por sua simplicidade e pela adequação às necessidades e 

características do APL. 

Para confirmar a utilidade destas escolhas, o GDRlab listou entre 10 e 20 

jogos considerados similares a cada um destes estereótipos. Esta listagem foi 

deliberadamente realizada de modo subjetivo, isto é, a única linha-guia dada aos 

designers foi: “listem entre 10 e 20 jogos similares a cada um destes estereótipos”. 

Isto foi feito primeiramente tendo em vista que o processo de catalogação de similares 

seria feito por game designers não-especialistas na GOP (ao contrário do processo de 

detalhamento, que deveria ser feito por um especialista treinado na GOP). Outro 

motivo para a catalogação puramente subjetiva, é que com uma maior variabilidade de 

jogos, a fase de detalhamento dos jogos similares escolhidos (bem como a fase de 

comparação com o estereótipo-base), pudesse deixar claro que o método é capaz de 

objetivamente separar jogos que realmente são similares ao estereótipo em questão, 

daqueles que na realidade não são. 

O jogo escolhido para ser formalmente descrito foi Pac-man, em sua versão 

original para arcade. Isto foi feito devido aos seguintes motivos: 

• É um jogo amplamente conhecido no mundo, sendo facilmente reconhecido; 

• É simples o suficiente para ser “dissecado” em seus mínimos detalhes, se 

necessário; 

• A emulação de sua versão original é possível, aumentando a fidelidade do 

detalhamento do jogo; 

• É um jogo considerado como um clássico de grande sucesso, sendo por isso 

um estereótipo de interesse para o APL local. 
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5.2.2 Detalhamento do estereótipo 

 O detalhamento do estereótipo deve ser feito por especialistas já treinados no 

uso da GOP. O processo pode ser descrito da seguinte forma: 

• Joga-se o jogo; 

• Enquanto se joga, observam-se quaisquer elementos considerados 

importantes; 

• Estes elementos são catalogados e descritos, baseando-se nos conceitos da 

GOP; 

• Esta descrição é alterada para se tornar tão simples quanto possível para o 

uso de não-especialistas na GOP. 

Realizamos pessoalmente este processo. Foi necessário o uso de vários passos 

de simplificação nesta fase, e mesmo assim, a versão final do relatório ainda não 

exibiu uma usabilidade tão alta quanto o desejado, conforme os resultados de 

entrevistas com designers internos ao GDRlab. Conforme observado, a seção de 

“sinergias” foi considerada especialmente problemática. 

O detalhamento deste estereótipo pode ser encontrado, na íntegra, no Anexo 2. 

5.2.3 Classificação de jogos existentes 

Após o detalhamento do estereótipo, o passo seguinte foi classificar, nos 

mesmos moldes deste detalhamento, alguns dos jogos que foram considerados “Pac-

man-like” durante a pesquisa realizada na fase inicial. Conforme já exposto, mais de 

dez jogos foram inicialmente catalogados como “Pac-man-like”; dentre estes, os 

resultados da classificação e detalhamento de três deles – “Burger man”, “Mad pac”, e 

“Classic pacman xmas” – podem ser encontrados no Anexo 2. 

Observou-se que a classificação com base num estereótipo detalhado se 

mostrou possível, porém, os jogos observados não puderam ser classificados como 

“100% dentro do estereótipo” ou “completamente fora do estereótipo”. Isto se deve ao 

fato de que a despeito das semelhanças dos jogos com o estereótipo escolhido, sempre 

existiam neles elementos ou features que diferiam daquelas do estereótipo. 
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Uma característica interessante relacionada ao detalhamento do estereótipo foi 

justamente a capacidade de apontar precisamente quais são as “características Pac-

Man” presentes nos jogos analisados (isto é, aquelas que estão presentes no Pac-Man 

original), assim como se pode apontar as “características extras” destes jogos (ou seja, 

aquelas que não estão presentes no Pac-Man original). 

Observamos, por fim, que apesar de ser possível, a classificação de cada um 

dos jogos conforme o detalhamento de estereótipo repassado se mostrou muito 

trabalhosa e tomou bastante tempo – basicamente, tanto tempo quanto o detalhamento 

do jogo original, mesmo para profissionais já treinados no uso da GOP. Por conta 

disso, esta classificação foi considerada inviável para uso prático. 

5.3 CONCLUSÕES 

O experimento realizado mostrou que é possível detalhar as características de 

um estereótipo, mas isso é trabalhoso, mesmo para profissionais já treinados no uso da 

GOP. Colocando de outro modo, mesmo para game designers já acostumados à GOP, 

o custo-benefício de tempo e força de trabalho despendida não é atraente, pois a 

abrangência de um único estereótipo é muito pequena se comparada ao universo de 

jogos existentes. 

Isto é facilmente identificável quando se observa que todo o trabalho realizado 

neste experimento – que foi considerado extenso e demorado – é relativo a um único 

estereótipo (Pac-man). O espaço amostral de jogos coberto por um único estereótipo 

pode ser considerado muito pequeno: por exemplo, se for tomado como base todos os 

jogos existentes em mercado, a proporção entre o número de jogos que podem ser 

considerados como “Pac-man-like” e aqueles que não podem ser considerados assim é 

extremamente desequilibrada. Desse modo, infere-se que a força de trabalho 

necessária para mapear de modo detalhado vários estereótipos diferentes seria muito 

alta. Mapear um número de estereótipos que seja suficientemente grande para uso 

prático no APL se mostra, então, claramente inviável, caso este mesmo nível de 

detalhamento seja utilizado. 

O experimento também mostrou que é possível “classificar formalmente” 

novos jogos a partir de um relatório de detalhamento de estereótipo, mas que os 
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resultados não são booleanos7. Em outras palavras, após a classificação, os jogos 

analisados não podem ser simplesmente descritos em termos de “sim, este jogo 

pertence ao estereótipo dado” ou “não, este jogo não pertence ao estereótipo dado”. 

Um ponto relevante relacionado a esta observação, é que se torna possível apontar 

quais são as “características estereotipadas” presentes nos jogos analisados, assim 

como também se pode apontar as “características extras” destes jogos. Com base nisso, 

concluímos que estereótipos são ótimas ferramentas para comparação de features, 

porém, levam a classificações nebulosas quando usados como esquema de 

classificação de jogos. 

Durante o correr do experimento, a principal observação realizada é que todos 

os problemas encontrados só surgiram a partir do momento em que se optou por 

definir e detalhar as características exatas de cada estereótipo – e ao tentar utilizar 

estas definições detalhadas para classificações de jogos. Em todos os momentos em 

que o detalhamento não foi referenciado (ou ainda não tinha sido realizado), os pontos 

positivos desta proposta de solução se mantiveram presentes independentemente dos 

estereótipos observados: 

• Enquanto o detalhamento não foi utilizado, a usabilidade se mostrou 

altíssima; por exemplo, todos os designers relataram que se sentiram 

confortáveis com o conceito de “Pac-man” ou “Tetris”, simplesmente por 

já terem jogado estes jogos; 

• Enquanto não foram obrigatoriamente utilizados os termos técnicos da 

GOP, as comparações entre as features do estereótipo e àquelas 

pertencentes aos jogos observados foram relatadas como “simples” e 

“diretas”; 

Baseando-se nestas observações, conclui-se que os maiores benefícios dos 

estereótipos estão justamente em sua abundância (afinal, pode-se ter quantos se julgar 

necessário), sua alta usabilidade, e seu caráter de identidade de jogo, bastando que 

para isso tenha-se jogado com atenção o estereótipo escolhido, e ao jogá-lo, tomar o 

                                                 
7 Diz-se que uma característica é “booleana” quando esta só pode assumir um único valor de “verdade” 
ou “falsidade” dentre exatamente duas possibilidades diferentes, como por exemplo: “sim ou não”, 
“verdadeiro ou falso”, “pertence ou não pertence”. 
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cuidado de observar através de focos conceituais específicos quaisquer features que o 

diferenciem de outros jogos. 

Expondo esta conclusão de modo prático: podemos dizer, por exemplo, que o 

experimento mostrou que o poder do uso de estereótipos está justamente no fato de 

não ser necessário explicar formalmente a “experiência de jogo” (game feel) do “pulo 

do Mario” encontrado no jogo “Super Mario World” para alguém que já jogou este 

jogo. As únicas coisas necessárias são: 

• Que se referencie o foco conceitual (esquema, visão, lente) utilizado: 

o Neste caso, o foco é “Aesthetics”, conforme o framework MDA 

(Hunicke et Al, 2004); 

• Que se referencie o estereótipo: 

o Neste caso, o jogo “Super Mario World”; 

• Que se referencie a feature: 

o Neste caso, o “pulo” do Mario; 

• Que se referencie o aspecto da feature que deve ser observado para 

comparação: 

o Neste caso, o “game feel”. 

Esta é uma contribuição importantíssima, pois este tipo de explicação é uma 

tarefa extremamente difícil de ser executada quando se usam outros paradigmas de 

descrição de features de jogos (como a GOP, por exemplo). 

Durante o correr do experimento, observou-se que o que é realmente 

necessário para se referenciar um estereótipo é a identificação do jogo (nome, 

screenshots, e hyperlink para jogá-lo diretamente se estiver disponível), e caso esteja 

se falando de uma mecânica ou feature específica, uma referência para esta feature 

(no exemplo dado, o “pulo” do personagem).  

A solução proposta neste capítulo se mostrou inviável, mas as observações 

realizadas durante sua construção e experimentação abriram caminho para outra 

proposta de solução: os catálogos de jogos. 
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6. TERCEIRA PROPOSTA: CATÁLOGO DE JOGOS 

Conforme visto no capítulo anterior, dois problemas encontrados durante esta 

pesquisa ainda permanecem: a baixa usabilidade do GOP para os designers de 

Pernambuco, e o investimento de tempo necessário para dominar o uso da GOP. A 

despeito destes problemas, a solução proposta no capítulo anterior possui méritos 

relevantes – em especial no que tange ao uso de estereótipos. 

Neste capítulo, partimos do pressuposto de que é possível analisar os motivos 

que tornam a proposta anterior inadequada, e ao lidar com estes motivos, propor uma 

nova proposta que possa solucionar o problema que embasa este trabalho. 

Este capítulo está dividido em três seções: na primeira seção, é feita uma 

introdução à proposta de solução; na segunda seção, é mostrado o experimento 

realizado para avaliar o uso prático da proposta; na terceira seção, as conclusões são 

apresentadas. 

6.1. INTRODUÇÃO À PROPOSTA 

No capítulo anterior, é proposta uma solução baseada no detalhamento de 

estereótipos. Conforme as conclusões desse capítulo, observa-se que os problemas 

encontrados nessa proposta de solução só surgiram a partir do momento em que se 

optou por definir e detalhar as características exatas de cada estereótipo, bem como 

tentar utilizar estas definições detalhadas para classificações de jogos. 

Em todos os momentos em que o detalhamento não foi utilizado, os pontos 

positivos dessa proposta de solução se mantiveram presentes independentemente dos 

estereótipos observados. Sendo assim, este trabalho segue em direção a uma mudança 

de abordagem: visando resolver os problemas observados na proposta anterior, e desta 

forma, gerar uma solução que seja mais adaptada ao uso prático por parte dos 

designers do APL, abolimos o uso formal da GOP em favor de uma abordagem 

diferenciada – sem detalhamentos formais, mas ainda baseada em estereótipos. 

Esta nova abordagem é baseada no uso de estereótipos cujos elementos não 

possuem qualquer tipo obrigatório de detalhamento formal. Esta decisão resolve as 

duas classes de problemas que até o momento não foram solucionadas neste trabalho: 
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1. Aprender a utilizar a GOP adequadamente demanda muito tempo; 

2. A GOP possui baixa usabilidade para designers do APL. 

Conforme observado no capítulo anterior, os pontos estritamente necessários 

para que se referencie um estereótipo de jogo são a sua identificação (nome, 

screenshots, e hyperlink para jogá-lo diretamente se estiver disponível), e caso esteja 

se falando de uma mecânica ou feature específica, uma referência adequada para esta. 

Estas constatações formam a base da solução encontrada neste trabalho: um 

catálogo de jogos baseado em estereótipos, no qual não há definições formais de 

elementos de jogos para detalhar estes estereótipos.  

Por fim, observou-se que uma solução na qual não é realizado este 

detalhamento tem o potencial para satisfazer os três critérios de avaliação utilizados 

neste trabalho (por conveniência, novamente relacionados abaixo): 

1. A solução deve manter dentro da empresa uma base de conhecimentos 

sobre jogos existentes; 

2. Esta base deve ser persistente, e ser manter utilizável independentemente 

do nível de rotatividade dos game designers na empresa; 

3. Os métodos ou técnicas necessários à utilização da solução devem ser de 

fácil aprendizado e de uso simples para os game designers do APL. 

6.1.1 Motivações para o uso de um catálogo 

Existe a necessidade de que se escolha alguma forma de armazenamento de 

informações sobre os estereótipos pesquisados. Neste trabalho, decidimos utilizar um 

catálogo de jogos como forma de armazenamento e apresentação da informação, após 

analisar vários pontos positivos presentes nesta abordagem. 

O primeiro ponto positivo que pode ser citado é que um catálogo traz os 

benefícios de usar estereótipos, mas sem os ônus que observamos quando foram 

utilizados relatórios detalhados. Isso ocorre pois a informação textual de um catálogo 

sobre cada jogo é bastante reduzida, se comparada ao de um relatório detalhado. Este, 

por si só, é o principal motivador do uso de um catálogo: os únicos pontos negativos 

observados na solução proposta no capítulo anterior surgiram a partir do detalhamento 
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formal obrigatório. Partimos, portanto, do pressuposto que ao eliminar a causa destes 

pontos negativos, eles não estarão presentes na proposta baseada em catálogos. 

Outro ponto positivo observado é que o uso de catálogos é um método mais 

simples de inventariado, podendo ser compreendido, utilizado, ou mesmo alimentado 

por pessoas com pouca experiência em análise formal de jogos. 

A abordagem de catálogos também promove claramente o reuso: o catálogo 

em si funciona como uma base de conhecimentos sobre jogos existentes. Esta base é 

persistente, se mantendo utilizável independentemente do nível de rotatividade dos 

game designers na empresa, o que combate uma das bases do problema no APL de 

Recife. 

Ao contrário de relatórios detalhados, um catálogo possui maior conteúdo 

imagético. Isto é desejável, pois devido estar mais adaptado ao público alvo (isto é, os 

game designers de Recife), incorre num aumento de usabilidade. Este ponto é muito 

relevante, pois uma das condições tomadas como métrica de sucesso é que os métodos 

ou técnicas necessários à utilização da solução proposta neste trabalho devem ser de 

fácil aprendizado e de uso simples para os game designers do APL. 

Conforme visto durante a exposição do estado da arte, autores de game design 

defendem que produtos similares sejam continuamente observados, independente de 

haver ou não demanda por um novo jogo – ao passo que autores da área de design 

num âmbito mais geral defendem a realização desse processo sob a demanda de um 

novo produto. Um catálogo de jogos tem o benefício de poder ser consultado das duas 

formas, seja continuamente ou sob demanda, conforme as necessidades e escolhas da 

empresa em questão. 

Ainda relativo a este ponto: além da consulta, a alimentação de um catálogo 

também pode ser realizada continuamente ou sob demanda, conforme a decisão da 

empresa. Jogos podem ser adicionados, ou mesmo retirados do catálogo caso se 

considere que isto irá melhorar a qualidade da base de informações. 

Por fim, o uso do formato “catálogo” pode, futuramente, permitir que se faça 

aproveitamento das soluções tecnológicas já existentes para busca, acesso, 

transmissão, e atualização de informações se este for implementado em mídia digital. 
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Em outras palavras, a solução “catálogo de jogos” pode futuramente ser evoluída para 

“catálogo digital de jogos”, agregando todas as funcionalidades que este tipo de 

mudança de mídia oferece. 

6.1.2 O catálogo 

Nesta seção, expomos a estrutura do catálogo utilizado para estudo de caso. 

Podemos sumarizar essa estrutura da seguinte forma: o catálogo está distribuído em 

capítulos, onde cada capítulo é formado por jogos similares a um estereótipo 

específico (Enduro, Breakout, Tetris, Asteroids, Lemmings, Pac-man). Cada capítulo 

é composto por 20 páginas, onde cada página contém informações textuais e 

imagéticas sucintas sobre um único jogo. 

Devido aos problemas detectados com relatórios detalhados durante a proposta 

anterior, foi escolhida uma abordagem minimalista: cada página do catálogo – isto é, a 

descrição de cada jogo – deveria conter apenas o mínimo de informações necessárias 

para identificar o jogo e fixá-lo como estereótipo. Decidiu-se, portanto, armazenar 

apenas o nome do jogo, um screenshot, um breve texto explicativo, e um link para o 

site do jogo. Ao contrário da abordagem usada na proposta anterior, os textos 

explicativos no catálogo são curtos e de caráter informal (dissociando-se, assim, do 

paradigma de relatório formal). No Anexo 3 podem ser encontrados dois exemplos de 

páginas do catálogo (o texto explicativo de cada jogo foi transcrito para facilitar a 

leitura). 

Cabe ressaltar que todos os jogos utilizados no catálogo foram exatamente os 

mesmos que foram utilizados na proposta anterior: em outras palavras, a principal 

diferença entre o caso deste capítulo e o do anterior está na apresentação da 

informação e no seu nível de detalhamento, justamente por estes terem sido 

percebidos como os únicos pontos problemáticos na abordagem prévia. Não houve 

necessidade de quaisquer mudanças mais profundas nas bases da proposta 

(estereótipos), nem nos jogos efetivamente utilizados no experimento. 
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6.2 ESTUDO DE CASO: O CONSÓRCIO OJE 

Esta seção sumariza o estudo de caso utilizado para analisar a solução 

proposta. Num primeiro momento, o ambiente onde o experimento foi realizado (i.e., 

o consórcio OJE) é descrito; em seguida, os resultados são apresentados. 

6.2.1 OJE: uma breve descrição 

A OJE – Olimpíada de Jogos e Educação – é um projeto desenvolvido para a 

Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco, por um consórcio de 

empresas do Porto Digital (Meira et. al, 2009). 

A OJE foi implantada em sua fase beta, em 2008, para 20 escolas públicas da 

Região Metropolitana de Recife. Adicionalmente, a OJE foi ofertada de maio a 

setembro de 2009 para mais de 18 mil alunos da rede pública de ensino do Estado de 

Pernambuco (Meira et. al, 2009). 

Conforme exposto em (Meira et. al, 2009), o projeto OJE consiste de uma 

associação de vários jogos – Mini-jogos (MJ), Enigmas (EN), e Alternate Reality 

Games (ARG) – que estão articulados em torno de um jogo principal referenciado 

como “Jogo Mestre” (ou “JM”). A dinâmica de participação no projeto é equivalente 

a uma gincana, onde os jogadores (alunos) trabalham em times, contando com a 

colaboração de professores para a conquista de objetivos. 

Dado o escopo desta pesquisa, nosso foco de interesse está nos mini-jogos 

desenvolvidos pelo OJE. Segundo (Meira et. al, 2009), os mini-jogos do OJE são 

criados a partir da combinação de temáticas escolares com mecânicas de jogos casuais 

consagrados. Todos os mini-jogos são independentes entre si, criados para serem 

jogados por um único jogador, e possuem uma temática própria. Adicionalmente, 

todos os mini-jogos do projeto são criados pelo próprio consórcio OJE, possibilitando 

controle completo sobre sua temática, bem como sobre os conteúdos pedagógicos que 

serão explorados (Meira et. al, 2009). 

Conforme mostrado em (Meira et. al, 2009), o OJE opta por desenvolver mini-

jogos que replicam mecânicas clássicas, por conta de estas apresentarem alto índice de 

sucesso mesmo quando utilizadas muitos anos após sua criação. 
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O laboratório de pesquisa do qual este trabalho faz parte (GDRlab, 2009), é 

um colaborador do projeto OJE. Este fato, aliado aos fatores expostos acima sobre as 

características dos mini-jogos do OJE, confirma que este se mostra um ambiente ideal 

para o uso prático de nossa proposta dentro do APL. 

Por estarem fora do escopo deste trabalho, maiores detalhes sobre a OJE, sua 

arquitetura, bem como os principais impactos e resultados de sua implantação podem 

ser encontrados em (Meira et. al, 2009). 

6.2.2 O experimento 

O experimento realizado para o teste da solução proposta neste capítulo pode 

ser assim sumarizado: disponibilizar o catálogo desenvolvido nesta pesquisa para uso 

prático durante o design de jogos dentro do OJE (em especial os mini-jogos), e 

posteriormente, confrontar opiniões coletadas dentro do OJE com os critérios 

avaliação que foram definidos no início deste trabalho. Em termos mais formais, o 

objetivo do experimento é falsear (ou não) se o catálogo se mostra uma ferramenta de 

reuso, e se ele é de boa usabilidade pra os game designers da APL. 

O catálogo foi usado no dia-a-dia do projeto, novas entradas foram 

adicionadas, e segundo relatos da organização do OJE, a abordagem foi muito bem-

sucedida. Abaixo, um resumo das informações coletadas: 

• Entrevistas com organizadores do OJE atestaram que a solução manteve 

uma base de conhecimentos sobre jogos existentes, promovendo o reuso; 

• Entrevistas com organizadores do OJE atestaram que o projeto teve 

altíssima taxa de rotatividade de game designers, mas a despeito disso, a 

base de informações se manteve persistente, utilizável, e promovendo o 

reuso das informações existentes; 

• Entrevistas com game designers do projeto atestaram a facilidade de 

aprendizado e uso da proposta no dia a dia do APL. 

Conforme estas informações, a solução proposta foi considerada bem sucedida, 

pois satisfez às métricas de validação utilizadas neste trabalho. 
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Um exemplo concreto dos resultados obtidos através do uso do catálogo 

dentro do consórcio Oje é o mini-jogo “Planetários” (Fig.1). Este jogo é um 

Lemmings-like, onde o jogador deve salvar um número de personagens (os 

“Planetários”) para passar de estágio. Isto é feito levando-os a um “Portal” (o 

marcador de fim de estágio). O jogador deve salvar tantos Planetários quanto possível, 

mas o usuário não os controla diretamente: ele deve utilizar recursos limitados – itens 

direcionadores do caminho dos Planetários – para fazer isso. Como se pode ver, as 

features descritas remontam ao estereótipo original “Lemmings” (Fig.2), sendo pontos 

importantes para caracterizar a similitude entre estes jogos. 

Também podemos mostrar exemplos práticos de que os mini-jogos 

desenvolvidos no Oje mantiveram as características-base delineadas para o projeto, a 

despeito da alta rotatividade de game designers. Dois outros jogos exemplificam isso: 

Imuno (um jogo River-Raid-like) e Rock Beat (um jogo Simon-like). Pode-se afirmar 

isso, pois cada um destes três jogos (Imuno, Rock Beat, e Planetários), foi projetado 

por um game designer diferente, e mesmo com três profissionais diferentes, houve 

reuso de informações e todos os jogos se mantiveram consistentes com o padrão de 

jogabilidade que foi pré-definido para o Oje (isto é, usando mecânicas básicas 

baseadas naquelas encontradas em estereótipos de jogos clássicos). 

Por fim, cabe explicitar que Imuno (Fig. 3) e Rock Beat (Fig. 5) ilustram o 

conceito de possibilidade de extensão do catálogo por parte da própria empresa (neste 

caso, realizada pelos profissionais do Oje), visto que são similares a River Raid (Fig. 4) 

e Simon (Fig. 6), respectivamente. 
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Fig.1: Planetários (consórcio Oje). 
 
 

 
 

Fig.2: Lemmings. 
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Fig.3: Imuno (consórcio Oje). 
 
 

 
 

Fig.4: River Raid. 
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Fig.5: Rock Beat (consórcio Oje). 
 
 

 
 

Fig.6: Simon. 
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Dessa forma, observa-se que os exemplos concretos expostos acima 

corroboram a conclusão de que a solução proposta foi bem sucedida em âmbito 

prático. 

6.3 CONCLUSÕES 

A proposta de solução construída neste capítulo toma certas asserções como 

premissas. Dentre estas, a principal é que o uso de uma abordagem que seja baseada 

em estereótipos mas não realize um detalhamento formal baseado na GOP, é capaz de 

resolver os problemas de baixa usabilidade e alto investimento de tempo de 

aprendizado para que se possa realizar um inventariado de jogos similares. A partir 

das observações realizadas, concluímos que esta afirmação se confirma. 

Outro ponto relevante para esta proposta de solução é o modo de 

armazenamento e de apresentação das informações. Escolhemos usar um catálogo, 

com base nas seguintes premissas: 

• Um catálogo possui maior conteúdo imagético; 

• O uso de catálogos é um método simples de inventariado; 

• A abordagem de catálogos é mais adaptada aos game designers do APL do 

que o uso de análises detalhadas em paradigma de ontologia de elementos 

de jogos; 

• Um catálogo de jogos nos moldes propostos pode ser compreendido, 

utilizado, ou mesmo alimentado por pessoas com pouca experiência em 

análise formal de jogos; 

• A abordagem de catálogos permite alimentação e consultas tanto de modo 

contínuo, quanto sob a demanda de um novo produto; 

• A abordagem de catálogos também promove claramente o reuso, por 

manter disponível uma base persistente de informações; 

• A abordagem de catálogos é utilizável independentemente do nível de 

rotatividade dos game designers na empresa. 

Todas estas premissas foram observadas na prática, sendo portanto, validadas 

como verdadeiras. 
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A principal conclusão deste capítulo, contudo, é derivada dos critérios de 

sucesso que foram definidos no início deste trabalho para avaliar uma solução 

proposta: 

• Para que promova reuso, a solução proposta deve manter dentro da 

empresa uma base de conhecimentos sobre jogos existentes; 

• Esta base deve ser persistente, e ser manter utilizável independentemente 

do nível de rotatividade dos game designers na empresa; 

• Os métodos ou técnicas necessários à utilização da solução devem ser de 

fácil aprendizado e de uso simples para os game designers do APL. 

Como se pode observar, a solução proposta neste capítulo – um catálogo de 

jogos baseado em estereótipos – contempla todas estas condições, e portanto, é 

considerada bem-sucedida, confirmando a hipótese principal desta pesquisa, e 

atingindo seu objetivo. 
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7. CONCLUSÕES 

Durante a realização deste trabalho, passamos por não menos que três 

diferentes propostas, em busca de uma solução para o problema que norteia esta 

pesquisa. Cada uma destas propostas foi construída embasada em conclusões advindas 

de observações realizadas na fase anterior, culminando em uma proposta final de 

solução que satisfaz às métricas de avaliação que definimos no início deste trabalho. 

Portanto, considera-se que a última solução proposta (o catálogo de jogos) é capaz de 

resolver o problema – atingindo assim o objetivo deste trabalho, e corroborando a 

hipótese inicial. 

Este capítulo discorre sobre as constatações realizadas neste trabalho, durante 

o processo de busca por esta solução. Ele está dividido em três seções: na primeira 

seção, este capítulo tece considerações sobre certas conclusões relevantes que foram 

observadas; posteriormente, na segunda seção, são expostas as contribuições desta 

pesquisa para o game design enquanto área acadêmica; na última seção, este capítulo 

trata dos possíveis desdobramentos para pesquisas futuras. 

7.1 CONSIDERAÇÕES 

Nesta seção, revisitamos alguns pontos considerados relevantes durante o 

decorrer do trabalho. O primeiro dentre estes é a constatação de que tanto autores da 

literatura de design (Bonsiepe et al, 1984; Baxter, 1998; Munari, 1998; Löbach, 2001), 

quanto àqueles específicos de game design (Salen e Zimmerman 2004; Adams e 

Rollings 2007; Brathwaite e Schreiber 2009), consideram que a observação de 

produtos similares é uma parte importante do processo de design, e que em algum 

momento ela deve ser realizada. 

Outro ponto constatado foi a importância das mecânicas de jogos como foco 

conceitual para game design. Dentre vários esquemas ou visões possíveis, este foi o 

único que se manteve fortemente referenciado tanto na literatura da indústria (Salen e 

Zimmerman 2004; Adams e Rollings 2007; Brathwaite e Schreiber 2009), quanto no 

mercado (Jynx, 2009), (Meantime, 2009), (Manifesto, 2009), (Meira et Al, 2009) e na 

literatura acadêmica (Zagal et al, 2005; Hunicke et Al, 2004; GOP, 2009). 
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Outra constatação importante é que vários problemas foram encontrados a 

partir do momento em que se optou por definir e detalhar as características exatas de 

um jogo. Paradoxalmente, em todos os momentos em que o detalhamento não foi 

referenciado ou ainda não havia sido realizado, os pontos positivos das propostas de 

solução se mantiveram presentes (a despeito do baixo detalhamento). A inferência é 

direta: informações muito detalhadas geram problemas de usabilidade para os 

designers observados, e não lhes servem como maior poder de expressão. 

7.2 CONTRIBUIÇÕES 

Este trabalho tem como principal contribuição prover às empresas do APL de 

Recife um método que garante o armazenamento de informações sobre jogos 

similares, e promove o reuso destas informações através de uma apresentação com 

boa usabilidade. Isto é feito através do uso de catálogos de jogos similares baseados 

em estereótipos como um método de inventariado (vide Anexo 3 para exemplos). 

Contudo, esta não é a única contribuição deste trabalho para o conhecimento 

acadêmico na área de game design. O próprio conceito de “estereótipo de jogo” (em 

contraste com o conceito já estabelecido de “gênero”), pode ser considerado como 

uma contribuição relevante, visto que leva a um outro paradigma de observação de 

jogos. 

Enquanto contribuição, mais importante do que apenas a definição do conceito 

de estereótipo, é o uso formal deste conceito para descrever features de jogos. Esta é 

uma contribuição importantíssima, pois a descrição não-ambígua de features é uma 

tarefa extremamente difícil de ser executada quando se usam outros paradigmas. Por 

conta disso, revisitamos os passos necessários para que se use um estereótipo para 

descrever uma feature, utilizando exemplos para melhor compreensão: 

• Primeiro, deve-se referenciar o foco conceitual (esquema, visão, lente) 

usado: 

o Por exemplo: mecânicas de jogo; 

• Depois, deve-se referenciar o estereótipo: 

o Por exemplo: o jogo “Super Mario World”; 

• Depois, deve-se referenciar a feature: 

o Por exemplo: o item Estrela (que deixa Mario invencível); 
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• Depois, deve-se referenciar o aspecto específico da feature que deve ser 

observado: 

o Por exemplo: observar o movimento da Estrela assim que Mario a 

libera do bloco no qual ela estava. 

Este exemplo mostra claramente que neste paradigma, por exemplo, é possível 

que um game designer repasse estas informações ao programador da equipe, e 

especifique que um dado item “X” se movimenta desta forma dentro do novo jogo 

que está sendo criado. Ou pode ser especificado que o movimento deste item é 

baseado no da Estrela, mas varia apenas metade da altura que a Estrela varia, e que se 

move com o dobro da velocidade desta. Novas especificações para outras diferenças 

ou limitações podem ser retiradas ou adicionadas, mas a clareza da comunicação se 

mantém. Fica aparente porque esta contribuição é considerada tão importante, ao se 

observar o quanto seria difícil explicar esta feature em outro paradigma – mesmo um 

tão detalhista quanto o GOP – com tamanha clareza e usabilidade. 

O método de detalhamento de estereótipos criado neste trabalho também é 

uma contribuição importante (para exemplos, vide Anexo 2). Embora ele não tenha 

sido capaz de resolver o problema proposto neste trabalho, cabe ressaltar que isto 

ocorreu por conta da relação entre custo e benefício no que tange à força de trabalho 

que seria empregada para detalhar muitos jogos. Em casos onde basta que se detalhe 

um jogo, ou poucos jogos, este problema deixa de ser determinante, e portanto, este 

método se torna uma ferramenta usável. 

A partir de um destes relatórios de detalhamento de estereótipo, este trabalho 

demonstrou que é possível classificar formalmente novos jogos, mas que os resultados 

comumente não poderão ser classificados como “100% dentro do estereótipo” ou 

“100% fora do estereótipo”. Isto leva a mais duas contribuições: 

Primeiro, torna-se possível separar objetivamente quais são as características 

que um jogo tem em comum com um dado estereótipo, e quais são aquelas em que 

eles diferem: isto é útil quando é necessário observar as diferenças e semelhanças 

entre jogos, bem como analisar quais das características observadas dentre dois jogos 

semelhantes é a mais adequada ao projeto que se está desenvolvendo. 
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A segunda contribuição advém de um ponto interessante de serendipidade 

(serendipity), observado como “efeito colateral” deste tipo de classificação. 

Observamos que é possível utilizar os relatórios detalhados como base para um 

critério objetivo de classificação quanto à pertinência a um dado estereótipo. Uma 

descrição mais precisa e formal desta conclusão está fora do escopo do design em 

sentido estrito – pertencendo à área de conhecimento conhecida como Sistemas Fuzzy 

(Wang, 1997), mas ainda assim, é importante o suficiente para ser referenciada aqui, 

mesmo que superficialmente. 

O motivo desta importância é seu caráter objetivo de classificação. Em outras 

palavras, torna-se possível utilizar linguagem matemática ou computacional para 

tratar as diferenças entre jogos dentro de um escopo bem definido. Isto é feito da 

seguinte forma:  

• Primeiro, detalha-se o estereótipo-base. 

o Usaremos como exemplo “Pac-man” (Anexo 2). 

• Depois, utilizando as mesmas features do estereótipo-base como guia (isto 

é importante), detalham-se os outros jogos. 

o Usaremos como exemplo “Burger man”, “Mad Pac” e “Classic 

Pacman Xmas” (Anexo 2). 

• Para cada jogo, realiza-se a separação entre suas “features que estão no 

estereótipo-base” e “features que não estão no estereótipo-base”. 

• Para cada jogo, divida o número de features que ele possui em comum 

com o estereótipo-base pelo número total de features deste jogo. 

o O resultado é o grau de pertinência deste jogo em relação ao 

estereótipo-base. 

• A título de exemplo, os resultados encontrados foram: 

o Burger Man: 0,7971 

o Mad Pac: 0,5854 

o Classic Pacman Xmas: 0,7258 

Vale ressaltar que para que os graus de pertinência tenham um significado 

consistente, é importante que as features do estereótipo-base que foram observadas 

durante as comparações com cada um dos jogos sejam exatamente as mesmas, e não 

haja qualquer variação em seu número.  
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Convém expor aqui um uso intuitivo para estes números: eles podem ser 

tratados como “porcentagens” que indicam o quanto cada um dos jogos “se parece” 

com o estereótipo original, segundo o foco conceitual no qual o detalhamento dos 

estereótipos foi realizado. Nessa visão, pode-se afirmar que “Burger Man” é 79,71% 

parecido com Pac-man, ao passo que “Mad Pac” é apenas 58,54% parecido com Pac-

Man, e “Classic Pacman Xmas” é 72,58% parecido com o Pac-man original. 

O último ponto importante a ser levado em consideração é que estes números 

mantêm uma carga de significado mais relevante quando utilizados para comparar os 

jogos entre si, a exemplo da afirmação: “Dentro da visão utilizada para este 

detalhamento, ‘Burger Man’ é mais parecido com o estereótipo-base, do que Mad 

Pac”. 

Para uma compreensão mais completa acerca desta contribuição, seus 

potenciais, limitações, e como utilizá-la formalmente, recomenda-se uma leitura mais 

aprofundada sobre Sistemas Fuzzy – como por exemplo, (Wang, 1997). 

Como última contribuição, destacamos o fato de ter sido possível isolar 

algumas características que tornam um processo qualquer “mais usável”, ou “menos 

usável”, para os designers do APL, a partir de observações práticas: 

• Os designers se utilizam primariamente de raciocínio abdutivo, 

considerando este modo de pensar como “simples” e “natural”; 

• Os designers consideram a utilização de raciocínio dedutivo como algo 

“complicado” ou “trabalhoso” de se fazer corretamente; 

• Os designers consideram a utilização de exemplos concretos como algo 

“simples”; 

• Os designers consideram a utilização de conceitos abstratos como algo 

mais “difícil” ou “complicado”. 

Sumarizando: quanto mais concreto ou de caráter abdutivo, mais usável; 

quanto mais abstrato ou de caráter dedutivo, menos usável.  
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7.3 DESDOBRAMENTOS 

Uma vez que o problema tratado foi considerado resolvido para o APL de 

Pernambuco, surgem outros desdobramentos possíveis. Dentre eles, um ponto 

relevante para trabalhos futuros é analisar com que freqüência o problema de 

rotatividade de game designers nas empresas também ocorre em outras cidades do 

Brasil e do mundo. 

Outro ponto para pesquisas futuras é o refinamento do document design do 

catálogo proposto. Uma sugestão seria gerar diferentes alternativas de catálogos, e 

posteriormente, realizar experimentos para analisar quais deles possuem melhor 

usabilidade e melhor se adéquam à promoção do reuso de informações. 

Um desdobramento considerado como o próximo passo ideal para esta 

pesquisa, é transformar o catálogo proposto em um catálogo digital, puramente em 

software, e avaliar se esta mudança acarreta melhorias no processo. O motivo para 

esta mudança é que num catálogo digital se torna possível incorporar à solução as 

potencialidades relativas à busca, acesso, transmissão, e atualização de informações 

inerentes ao meio digital. Uma vez que se determine a mídia na qual o catálogo rende 

os melhores resultados (digital, ou não-digital), o próximo passo seria o redesign do 

mesmo, para aproveitar todas as potencialidades e lidar melhor com quaisquer 

limitações da mídia escolhida. 

Uma última observação importante – a todos os momentos deste trabalho, os 

principais motivos que fizeram com que a ontologia do GOP se mostrasse inadequada 

como ferramenta para observação, análise e inventariado de jogos existentes, foram: 

• Demandar treinamento prévio para seu uso; 

• Demandar bastante tempo para utilização a cada jogo descrito; 

• Demandar uma observação minuciosa do jogo estudado, ou conhecimento 

prévio sobre os mecanismos de funcionamento do mesmo; 

• Quando usada, prover uma descrição em muitos pontos considerada como 

mais precisa do que o necessário para uma fase de inventariado. 

Observamos que apesar de todos estes pontos serem negativos durante as fases 

iniciais do processo de design – isto é, no momento de conhecer os objetos similares – 
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nenhum deles é intrinsecamente problemático durante a fase de descrição da solução. 

Em outras palavras, durante a fase de documentação formal de um novo jogo 

(também chamado de “Game Design Document”), estas características aparentemente 

perdem muito do seu caráter problemático. Isto se torna claro ao observar que na fase 

de descrição da solução, apenas um único jogo é descrito, e que por definição, o game 

designer deve conhecer e ser capaz de comunicar com precisão os mecanismos de 

funcionamento deste jogo. 

Sugerimos para trabalhos futuros, portanto, pesquisas que analisem o uso da 

GOP e sua subseqüente adequação como uma ferramenta para especificação projetual 

precisa para novos jogos – principalmente durante a construção do “Game Design 

Document” destes jogos. 
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ANEXO 1 
Exemplo de elemento pertencente à ontologia do 

Game Ontology Project (Zagal et al. 2005). 
 
To Own 
 
Name: To Own 

Parent: Entity Manipulation 

Children: To Capture, To Possess, To Exchange 

Description: Entities can own other game entities. Ownership does not carry any 

inherent meaning, other than the fact that one entity is tied to another. Changes 

in ownership cannot be initiated by the owned entity. Ownership can change the 

attributes or abilities of either the owned or owning entity. Ownership can be 

used to measure performance, either positive or negative. Ownership is never 

permanent; the possibility of losing ownership separates ownership from an 

inherent attribute or ability of an entity. Ownership of an entity can change in 

variety of ways, including voluntary and involuntary changes of ownership. 

It is important to note the difference between owning an entity, and using an 

entity. For example, in Super Mario Bros, when Mario collides with a mushroom, 

the mushroom is immediately used and removed from the game world. Mario 

never owns the mushroom. 

Strong Example: In Super Mario World Mario can collect mushrooms (or fire 

flowers or feathers) to use later. Mario owns these entities and can make use of 

them later. 

Weak Example: In Ico, the player character must protect a girl called Yorda. 

While the player only directly controls Ico, his actions are very closely tied to 

leading, guiding and protecting Yorda. One could argue that Ico, in effect, owns 

Yorda because of the way they are tied to each other. 
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ANEXO 2 
Detalhamento de estereótipo: Pac-man 

 
Jogo: PAC-MAN (versão original de 1980, Namco) 
 

Apresentação Visual 
- Gráficos 2D, pixel-art em baixa resolução.  
- Câmera estática. 

Entidades 

 Avatar 
- O jogador possui um único avatar (“Pac-Man”).  
- O jogador manipula diretamente o avatar. 
- O jogador pode movê-lo em duas dimensões, uma por vez. 
- A manipulação ocorre no esquema de pressão única. 

 Agentes 
- Há 4 agentes no jogo (“Fantasmas”). 
- Os agentes se movem em duas dimensões, uma por vez. 
- Os agentes são naturalmente invulneráveis. 

Props 
- Há vários obstáculos no jogo (“Paredes”). 
- Há vários itens fixos (“Pílulas”). 
- Há 4 power-ups fixos (“Super-pílulas”). 
- Ocasionalmente, aparece um item fixo (“Fruta”) que expira depois de algum 

tempo, se não for visitado. 

Temática 
- Simula um labirinto num espaço escuro. 

Mundo de Jogo 
- As “Pílulas” (itens fixos) estão espalhadas por todo o mundo. 
- As 4 “Super-Pílulas” (power-ups fixos) estão em locais próximos aos cantos 

do mundo (e portanto, distantes entre si). 
- Os obstáculos (“Paredes”) limitam a movimentação do avatar: 

- Existem “Paredes” nas bordas do mundo. 
- Existem várias “Paredes” no interior do mundo. 

- Há um único warp conectando o lado direito ao lado esquerdo do mundo. 
- O avatar pode usar o warp. 
- Os agentes podem usar o warp. 

Chances 
- O jogador tem 3 chances (“Vidas”). 
- O avatar perde uma chance quando colide com um agente (“Fantasma”). 

Objetivos  

Obrigatórios 
- O avatar deve visitar todas as “Pílulas” e “Super-Pílulas” para passar de 

estágio. 
- O avatar deve se evadir dos agentes para não perder chances. 

Opcionais 
- Neutralizar os “Fantasmas”  
- Chegar ao maior score que puder: 

- Visitar uma “Pílula”. 
- Visitar uma “Super-Pílula”. 
- Visitar uma “Fruta”. 
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- Neutralizar “Fantasmas”. 

Objetivos Dos Agentes 
- Os agentes devem colidir com o avatar para removê-lo. 
- Os agentes devem se evadir do avatar quando estiverem vulneráveis. 

Fim de Jogo 

Por Derrota 
- O jogo termina quando o avatar perde todas as suas “Vidas” (chances). 

Por Vitória 
-  Enquanto o avatar passar de estágio sem perder sua última “Vida”, o jogo 

não tem fim. 

Regras  

Neutralizar os “Fantasmas” 
- Visitar uma “Super-Pílula” (power-up fixo) temporariamente torna 

vulneráveis todos os agentes que estão fora de sua base. 
- Colidir com um agente que esteja vulnerável o neutraliza temporariamente. 
- Um “Fantasma” neutralizado segue para visitar sua base e logo depois 

retorna ao mundo já habilitado e em seu estado padrão (invulnerável). 

Sinergias 

Informação completa 
- O jogador tem acesso direto e imediato a todas as informações relevantes 

que existem no jogo. 

Relações Transitivas 
- A pontuação ganha no score é crescente: 

- “Pílula” < “Super-Pílula” < “Fruta” < “Fantasma” neutralizado. 
- Os agentes sempre dominam o avatar se ocorrer uma colisão. 
- Há itens que caso sejam usados, invertem essa relação: agora, o avatar se 

torna dominante em relação ao agente afetado. 

Feedback Negativo 
- O número de “Fantasmas” habilitados no mundo aumenta (até o máximo de 

4 fantasmas) conforme o tempo passa após o início do estágio. 
- A cada estágio, o tempo de vulnerabilidade dos “Fantasmas” é mais curto. 

Economia de escala 
- O jogador recebe ganhos crescentes no score para cada “Fantasma” que 

conseguir neutralizar em seqüência. 

Heads Up Display (HUD) 

Estão presentes as seguintes informações 
- Jogador atual (“1UP” ou “2UP”). 
- Score dos jogadores da atual sessão de jogo. 
- Score Recorde do jogo. 
- Número de chances extras (“Vidas”). 
- Número do estágio atual. 

Feedback Sensorial 

Confirmação 
- Há feedback auditivo quando: 

- Se está próximo de completar um estágio 
- Os “Fantasmas” estão vulneráveis 

- Há feedback visual quando: 
- Os “Fantasmas” estão vulneráveis. 
- Aviso (feedback visual): 
- Os “Fantasmas” estão voltando ao seu estado padrão. 
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Multiplayer 
- Multiplayer é possível; não é obrigatório. 
- Funciona em turnos: cada jogador “passa a vez” quando perde uma “Vida”. 
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Jogo: BURGER MAN 
 
1. Características presentes no Pac-Man original 
 

Apresentação Visual 
- Câmera estática. 

Entitades 

Avatar 
- O jogador possui um único avatar (“Pac-Man”).  
- O jogador manipula diretamente o avatar. 
- O jogador pode movê-lo em duas dimensões, uma por vez. 
- A manipulação ocorre no esquema de pressão única. 

Agentes 
- Há 4 agentes no jogo (“Fantasmas”). 
- Os agentes se movem em duas dimensões, uma por vez. 
- Os agentes são naturalmente invulneráveis. 

Props 
- Há vários obstáculos no jogo (“Paredes”). 
- Há vários itens fixos (“Pílulas”). 
- Há 4 power-ups fixos (“Super-pílulas”). 
- Ocasionalmente, aparece um item fixo (“Fruta”) que expira depois de algum 

tempo, se não for visitado. 

Mundo de Jogo 
- As “Pílulas” (itens fixos) estão espalhadas por todo o mundo. 
- As 4 “Super-Pílulas” (power-ups fixos) estão em locais próximos aos cantos 

do mundo (e portanto, distantes entre si). 
- Os obstáculos (“Paredes”) limitam a movimentação do avatar: 

- Existem “Paredes” nas bordas do mundo. 
- Existem várias “Paredes” no interior do mundo. 

- Há um único warp conectando o lado direito ao lado esquerdo do mundo. 
- O avatar pode usar o warp. 
- Os agentes podem usar o warp. 

Chances 
- O jogador tem 3 chances (“Vidas”). 
- O avatar perde uma chance quando colide com um agente (“Fantasma”). 

Objetivos  

Obrigatórios 
- O avatar deve visitar todas as “Pílulas” e “Super-Pílulas” para passar de 

estágio. 
- O avatar deve se evadir dos agentes para não perder chances. 

Opcionais 
- Neutralizar os “Fantasmas”  
- Chegar ao maior score que puder: 

- Visitar uma “Pílula”. 
- Visitar uma “Super-Pílula”. 
- Visitar uma “Fruta”. 
- Neutralizar “Fantasmas”. 

Objetivos Dos Agentes 
- Os agentes devem colidir com o avatar para removê-lo. 
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Fim de Jogo 

Por Derrota 
- O jogo termina quando o avatar perde todas as suas “Vidas” (chances). 

Por Vitória 
- Enquanto o avatar passar de estágio sem perder sua última “Vida”, o jogo 

não tem fim. 

Regras  

Neutralizar os “Fantasmas” 
- Visitar uma “Super-Pílula” (power-up fixo) temporariamente torna 

vulneráveis todos os agentes que estão fora de sua base. 
- Colidir com um agente que esteja vulnerável o neutraliza temporariamente. 

Sinergias 

Informação completa 
- O jogador tem acesso direto e imediato a todas as informações relevantes 

que existem no jogo. 

Relações Transitivas 
- A pontuação ganha no score é crescente: 

- “Pílula” < “Super-Pílula” < “Fruta” < “Fantasma” neutralizado. 
- Os agentes sempre dominam o avatar se ocorrer uma colisão. 

- Há itens que caso sejam usados, invertem essa relação: agora, o avatar 
se torna dominante em relação ao agente afetado. 

Feedback Negativo 
- O número de “Fantasmas” habilitados no mundo aumenta (até o máximo de 

4 fantasmas) conforme o tempo passa após o início do estágio. 
- A cada estágio, o tempo de vulnerabilidade dos “Fantasmas” é mais curto. 

Economia de escala 
- O jogador recebe ganhos crescentes no score para cada “Fantasma” que 

conseguir neutralizar em seqüência. 

Heads Up Display (HUD) 

Estão presentes as seguintes informações: 
- Score dos jogadores da atual sessão de jogo. 
- Número de chances extras (“Vidas”). 

Feedback Sensorial 

Confirmação 
- Há feedback auditivo quando: 

-  Os “Fantasmas” estão vulneráveis 
- Há feedback visual quando: 

-  Os “Fantasmas” estão vulneráveis. 

Aviso 
- Há feedback visual quando: 

- Os “Fantasmas” estão voltando ao seu estado padrão. 
 

2. Características extras 
 

Apresentação Visual 
- Gráficos 2D, pixel-art em alta resolução.  
- É possível aumentar ou diminuir a qualidade da imagem ao pressionar o 

botão “L” no teclado. 
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Temática 
- O jogo simula ambientes de um fastfood com mesas e cadeiras. 

Objetivos 

Opcionais 
- Chegar ao maior score que puder: 

- Ao atingir 10.000 pontos, o jogador ganha uma nova chace (“vida”) 

Objetivos Dos Agentes 
- Quando estão vulneráveis, os agentes seguem sua rota normal. Não se 

evadem do avatar. 

Regras  

Neutralizar os “Fantasmas” 
- Um “Fantasma” neutralizado permanece no mundo de jogo, porém, em uma 

forma que não interage com nada no jogo. Ele segue sua rota normal, 
aguardando o tempo passar para retornar a sua forma original. 

Heads Up Display (HUD) 

Estão presentes as seguintes informações: 
- O sprite do prop “item fixo (“Fruta”) que expira depois de algum tempo”, já 

que ela varia de estágio para estágio. 

Feedback Sensorial 

Confirmação 
- Há feedback auditivo quando: 

- O jogador perde uma chance 
- Há feedback visual quando: 

- O jogador perde uma chance 
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Jogo: MAD PAC 
 
1. Características presentes no Pac-Man original 
 

Apresentação Visual 
- Câmera estática. 

Entidades 

Avatar 
- O jogador possui um único avatar (“Pac-Man”).  
- O jogador manipula diretamente o avatar. 
- O jogador pode movê-lo em duas dimensões, uma por vez. 
- A manipulação ocorre no esquema de pressão única. 

Agentes 
- Os agentes são naturalmente invulneráveis. 

Props 
- Há vários itens fixos (“Pílulas”). 

Mundo de Jogo 
- As “Pílulas” (itens fixos) estão espalhadas por todo o mundo. 
- As 4 “Super-Pílulas” (power-ups fixos) estão em locais próximos aos cantos 

do mundo (e portanto, distantes entre si). 
- Os obstáculos (“Paredes”) limitam a movimentação do avatar: 

- Existem “Paredes” nas bordas do mundo. 

Objetivos  

Obrigatórios 
- O avatar deve visitar todas as “Pílulas” para passar de estágio. 
- O avatar deve se evadir dos agentes para não perder chances. 

Opcionais 
- Chegar ao maior score que puder: 

- Visitar uma “Pílula”. 
- Visitar uma “Super-Pílula”. 

Objetivos Dos Agentes 
- Os agentes devem colidir com o avatar para removê-lo. 

Fim de Jogo 

Por Derrota 
- O jogo termina quando o avatar perde todas as suas “Vidas” (chances). 

Por Vitória 
- Enquanto o avatar passar de estágio sem perder sua última “Vida”, o jogo 

não tem fim. 

Sinergias 

Informação completa 
- O jogador tem acesso direto e imediato a todas as informações relevantes 

que existem no jogo. 

Relações transitivas 
- Os agentes sempre dominam o avatar se ocorrer uma colisão. 

Heads Up Display (HUD) 

Estão presentes as seguintes informações: 
- Jogador atual (“1UP” ou “2UP”). 
- Número do estágio atual. 
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2. Características extras 
 

Apresentação Visual  
- Gráficos 2D, pixel-art em alta resolução. 

Entidades 

Agentes 
- Há um número variável de agentes no jogo  
- Os agentes se movem em duas dimensões, PORÉM mais de uma por vez. 
- Há mais de um tipo de agentes no jogo, porém todos com as mesmas 

habilidades, se diferenciando na intensidade da qualidade (mais rápido, 
mais resistente, etc) 

Props 
- Há um número variável de power-ups fixos 
- Existe um obstáculo localizado no meio da tela que pode inferir danos ao 

avatar, e também disparar raios contra os agentes se um certo item for 
ativado 

Temática 
- Tem ambientação espacial com planetas e muita escuridão  

Chances 
- O jogador tem APENAS UMA chance (“Vida”). 
- O avatar NÃO perde uma chance quando colide com um agente 

(“Fantasma”). 
- O jogador possui “life”, ou seja, ele pode receber uma quantidade X de 

danos antes de perder a chance. 

Sinergias 
- Há itens que caso sejam usados, deixam os agentes imobilizados e 

inofensivos em relação ao avatar, por uma certa quantidade de tempo. 

Heads Up Display (HUD) 

Estão presentes as seguintes informações: 
- Status do life 
- Número total de pílulas do estágio 
- Número de pílulas capturadas pelo avatar 

Feedback Sensorial 

Confirmação: 
- Há feedback auditivo quando: 

- Os fantasmas saem do estado imóvel. 
- O jogador captura pílulas 

- Há feedback visual quando: 
-  Os “Fantasmas” estão imóveis. 

  

104 



Jogo: CLASSIC PACMAN XMAS 
 
1. Características presentes no Pac-Man original 

Apresentação Visual  
- Câmera estática. 

Entidades 

Avatar 
- O jogador possui um único avatar (“Pac-Man”).  
- O jogador manipula diretamente o avatar. 
- O jogador pode movê-lo em duas dimensões, uma por vez. 

Agentes 
- Os agentes se movem em duas dimensões, uma por vez. 
- Os agentes são naturalmente invulneráveis. 

Props 
- Há vários obstáculos no jogo (“Paredes”). 
- Há vários itens fixos (“Pílulas”). 
- Há 4 power-ups fixos (“Super-pílulas”). 

Mundo de Jogo 
- As “Pílulas” (itens fixos) estão espalhadas por todo o mundo. 
- As 4 “Super-Pílulas” (power-ups fixos) estão em locais próximos aos cantos 

do mundo (e portanto, distantes entre si). 
- Os obstáculos (“Paredes”) limitam a movimentação do avatar: 

- Existem “Paredes” nas bordas do mundo. 
- Existem várias “Paredes” no interior do mundo. 

Chances 
- O jogador tem 3 chances (“Vidas”). 
- O avatar perde uma chance quando colide com um agente (“Fantasma”). 

Objetivos  

Obrigatórios 
- O avatar deve visitar todas as “Pílulas” e “Super-Pílulas” para passar de 

estágio. 
- O avatar deve se evadir dos agentes para não perder chances. 

Opcionais 
- Neutralizar os “Fantasmas”  
- Chegar ao maior score que puder: 

- Visitar uma “Pílula”. 
- Visitar uma “Super-Pílula”. 
- Visitar uma “Fruta”. 
- Neutralizar “Fantasmas”. 

Objetivos Dos Agentes 
- Os agentes devem colidir com o avatar para removê-lo. 
- Os agentes devem se evadir do avatar quando estiverem vulneráveis. 

Fim de Jogo 

Por Derrota 
- O jogo termina quando o avatar perde todas as suas “Vidas” (chances). 

Por Vitória 
- Enquanto o avatar passar de estágio sem perder sua última “Vida”, o jogo 

não tem fim. 
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Regras  

Neutralizar os “Fantasmas” 
- Visitar uma “Super-Pílula” (power-up fixo) temporariamente torna 

vulneráveis todos os agentes que estão fora de sua base. 
- Colidir com um agente que esteja vulnerável o neutraliza temporariamente. 

Sinergias 

Informação completa 
- O jogador tem acesso direto e imediato a todas as informações relevantes 

que existem no jogo. 

Relações Transitivas 
- A pontuação ganha no score é crescente: 

- “Pílula” < “Super-Pílula” < “Fruta” < “Fantasma” neutralizado. 
- Os agentes sempre dominam o avatar se ocorrer uma colisão. 
- Há itens que caso sejam usados, invertem essa relação: agora, o avatar se 

torna dominante em relação ao agente afetado. 

Feedback Negativo 
- O número de “Fantasmas” habilitados no mundo aumenta (até o máximo de 

4 fantasmas) conforme o tempo passa após o início do estágio. 

Heads Up Display (HUD) 

Estão presentes as seguintes informações: 
- Score dos jogadores da atual sessão de jogo. 
- Número de chances extras (“Vidas”). 
- Número do estágio atual. 

Feedback Sensorial 

Confirmação: 
- Há feedback visual quando: 

- Os “Fantasmas” estão vulneráveis. 
 

2. Características extras 
 

Apresentação Visual 
Gráficos 2D, pixel-art em alta resolução.  

Entidades 

Avatar 
- A manipulação ocorre no esquema de pressão contínua. 

Agentes 
- O número de agentes no jogo varia de acordo com o estágio. 

Props 
- Ocasionalmente, aparece um item fixo (“Fruta”) que expira depois de algum 

tempo, se não for visitado, e que paraliza os agentes, mas não os torna 
vulnerávies, 

Temática 
- Temática natalina 

Mundo de Jogo 
- Há vários warps conectando os lados do mundo. 

- O avatar pode usar o warp. 
- Os agentes podem usar o warp. 
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Fim de Jogo 

Por Derrota 
- O jogo termina quando o tempo limite para que o jogador recolha todas as 

pílulas é atingido. 

Regras  

Neutralizar os “Fantasmas” 
- Um “Fantasma” neutralizado segue para visitar sua base e logo depois 

retorna ao mundo já habilitado e em seu estado padrão (invulnerável), mas 
não há tempo de espera na base, o processo é imediato. 

Heads Up Display (HUD) 

Estão presentes as seguintes informações: 
- Tempo que resta para que o jogador passe recolha todas as pílulas 
- Total de pílulas que faltam para serem recolhidas 

Feedback Sensorial 

Confirmação 
- Há feedback auditivo quando: 

- As pílulas são recolhidas. 
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AANEXO 3 
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