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reconhecimento | de | padrões 

Evolução fisiológica do cérebro 

Do modelo do hardware vago... 

... ao software de realidade virtual portátil 

 

Percepção e cognição: 

 

• Ver 

• Processar 

• Atuar 

• Rever 

 

 





reconhecimento | de | padrões 

Exemplificando: 

 

• Caixa de Skinner 

• Pareidolia 

• Linguagem 

• Convenção x Contexto 

• Abstração x Fidedignidade 

 

 















da | participação 

(Como?) 

 

Consequências Quantificáveis e Sensações Virtuais por: 

 

• Interface gráfica   >> (verbo ver) 

• Interface sonora   >> (verbo ouvir) 

• Interface controladora  >> (verbo agir) 

 

Retroalimentação ativa 

Reflexão constante 

 

 

 





conceito | JOGABILIDADE 

Jogabilidade se refere a participação Configurativa 

 

• Resultado coerente e adequado a perspectiva 

• Simplificação da entradas e Amplificação das saídas 

• Maestria pelo aprendizado dos padrões de participação 

• Gerenciamento de opções e avaliação de conseqüências 

• Concentração da atenção mediada (Flow) 

• Apelo sensorial para emergência da tomada decisória 

• Risco e recompensa proporcional 

 

 



tempo  | e | geometria 

Relações temporais (lineares e paralelas) 

Relações espaciais (planas e tridimensionais) 

 

 

 

 









| diagramas para construção | 

Identificando propostas pela simplificação da atividade... 

 

 









10 leis | da | simplicidade (por Maeda) 

 

 Lei 1: Reduza  (simplicidade, de forma simples, é por redução pensada) 

 Lei 2: Organize (organização faz um sistema de muitos parecer que tem poucos) 

 Lei 3: Tempo  (economia de tempo parece simplicidade) 

 Lei 4: Aprenda (conhecimento faz tudo mais simples) 

 Lei 5: Diferença (simplicidade e complexidade se precisam) 

 Lei 6: Contexto (o que está na periferia da simplicidade não é periférico mesmo) 

 Lei 7: Emoção (mais emoção é melhor que menos) 

 Lei 8: Confiança (na simplicidade nós confiamos)  

 Lei 9: Fracasso (algumas coisas nunca podem ser simplificadas) 

 

 Lei 10: A única (simplicidade é sobre subtrair o óbvio e adicionar o significativo) 

 



simplicidade é sobre subtrair o óbvio e adicionar o significativo. 







| desafios | 

Identificando padrões de demanda... 

 

 



(?) Administração... Coleta... 

Inventário... Disparo... Esquiva... Deslocamento...  

Corrida... Salto... Memória... Verificação... Encaixe...  

Ritmo... Sincronia... Exploração... Evolução...  

Inversão... Aceleração... Cálculo... Cronometria... 

Domínio... Acumulação... Comunicação... Embate...  

Antecipação... Reação... Competição... Aleatoriedade... 

 Simulação... Transporte... Tentativas... Perseguição... 

 Bonificação... Defesa... Ataque... Confinamento...  

Depósito... Ciclo... Furtividade... Precisão... 

 Rebatimento... (?) 



documentação | e | controle 

Principais documentos de gerenciamento de processo: 

 

1 // criação e pré-produção: 

\ game concept 

\ game proposal 

 

2 // desenvolvimento (Game Design Bible): 

\ game functional specifications 

\ game technical specification 

\ synchronic reporting system 

 

3 // retroalimentação: 

\ post mortem 

 



das | equipes 

Divisões hierárquicas: 

 

• Atuação Individual 

• Atuação Coletiva 

• Reportagem Mediada 

 

Administração  

\ direção  

\ gerência  

\ coordenação 

 

 

 





waterfall | x | agile 



foco | EM WATERFALL 

Modo Cascata 

 

• Fase Inicial: vai ou não vai 

• Fase de Definição: limites 

• Fase de Design: forma e subjetividade (look’n feel) 

• Fase de Realização: feitura 

• Fase Final: limpeza, implementação e suporte 

 

 

 



foco | EM AGILE 

Em Primeiro Lugar: 

• Partes mais arriscados do projeto 

• Partes mais difíceis do projeto 

• Partes centrais do projeto 

• MoSCoW 

 

... ao mesmo tempo: 

• Manter o rumo e retornar se necessário 

• “Foco no Resultado, Atenção no Processo” 

• Sempre testar entre resultados 

• MoSCoW 

 

 



waterfall | ou | agile? 

WATERFALL  

• Conceito muito claro 

• Produtos 

• Funcionalidades claras 

• Tempo definido 

• Alterações não permitidas 

• Equipes inexperientes 

AGILE  

• Conceito pouco claro 

• Protótipos 

• Funcionalidades difusas 

• Tempo não definido 

• Alterações necessárias 

• Equipes experientes 



TESTES! 

Como testar? 

 

• Objetivo do jogo é claro? 

• Tem-se quais ações são necessárias para o alcance da meta? 

• É fácil realizar essas ações? 

• Há boa retroalimentação para o certo e o errado? 

• A retroalimentação motiva? 



MAIS TESTES?! 

Mais testes? 

 

• Há progresso evolutivo suficiente rumo a meta? 

• Há recompensas equivalentes ao desafio intelectual? 

• A navegação interfacial é clara? 

• O uso se apresenta sem defeitos (bugs)? 





| hora de projetar! | 

Organização em grupos A, B, C, D e E, com um número de 1 a 5... 

Recebimento de ferramentas de interatividade e interface... 

 

Criação e Produção: 

\ protótipo de jogo de CARTAS... 

\ para dois ou mais participantes... 

\ baseado em dois padrões de demanda  

 não subsequentes  

 e que não comecem com a mesma letra... 

\ com as seguintes restrições de objetos e conceitos... 



hora de projetar! | RESTRIÇÕES 

Alfa: O jogo só pode contar com figuras (J, Q, K e Coringa). 

 

Bravo: O jogo só pode contar com números de 2 a 10. 

 

Charlie: O jogo só pode contar com um único naipe. 

 

Delta: O jogo só pode contar com sete cartas quaisquer... 

 

Eco: O jogo só pode contar com Ases e Coringas... 



hora de projetar! | RESTRIÇÕES 

Um: O conceito é “lixo” 

 

Dois: O conceito é “saúde” 

 

Três: O conceito é “educação” 

 

Quatro: O conceito é “transporte” 

 

Cinco: O conceito é “emprego” 

 
Conceito: do latim conceptus, do verbo concipere, que significa “conter completamente”, “formar dentro de 

si”. Pode ser também definido como uma unidade semântica, um símbolo mental ou uma “unidade de 

conhecimento”. Conceitos são universais ao se aplicarem igualmente a todas as coisas em sua extensão. 



(...) Administração... Coleta... 

Inventário... Disparo... Esquiva... Deslocamento...  

Corrida... Salto... Memória... Verificação... Encaixe...  

Ritmo... Sincronia... Exploração... Evolução...  

Inversão... Aceleração... Cálculo... Cronometria... 

Domínio... Acumulação... Comunicação... Embate...  

Antecipação... Reação... Competição... Aleatoriedade... 

 Simulação... Transporte... Tentativas... Perseguição... 

 Bonificação... Defesa... Ataque... Confinamento...  

Depósito... Ciclo... Furtividade... Precisão... 

 Rebatimento... (...) 



hora de jogar! | APRESENTAÇÕES 

Sobre o jogo: 

\ Qual o nome do jogo?  

\ Qual a matriz escolhida? 

\ Qual foi a restrição conceitual? 

\ Qual o objetivo do jogo? 

\ Quantos podem participar? 

\ Como se joga? 

 





hora de jogar! | APRESENTAÇÕES 

Sobre o jogo: 

\ Qual o nome do jogo?  

\ Qual foi a matriz escolhida? 

\ Qual foi a restrição? 

\ Qual foi o conceito explorado? 

\ Qual o objetivo do jogo? 

\ Quantos podem participar? 

\ Como se joga? 

 







| autores | 

Guilherme Xavier | Doutorando em Design, PUC-Rio 

guix@donsoft.com.br 

Game designer e Diretor de Artes e Design da Donsoft Entertainment, tem 
como interesse de pesquisa jogos eletrônicos em suas dimensões visuais, 
interativas, sociais e históricas. Professor de disciplinas acadêmicas 
relacionadas à imagem e mídia digital se apresenta também como ludólogo e 
consultor de estratégias de integração entre entretenimento e atividades 
educacionais, instrucionais, laborais e artísticas.  

 

Arthur Protasio | Graduado em Direito e Mídias Digitais, PUC-Rio 

arthur.protasio@fgv.br 
Coordenador do projeto Game Studies do Centro de Tecnologia e Sociedade 
(CTS) da FGV-RJ e presidente da IGDA RIO. Como escritor, pesquisador e 
produtor de narrativas e jogos. sua atuação varia desde palestras sobre a 
importância da liberdade de expressão para o reconhecimento do jogo 
eletrônico como mídia cultural e artística até episódios de seu videolog 
LudoBardo voltado para análise de narrativas nos jogos. 
 



| links | 

Gamerama: 

www.gamerama.net.br 

 

Orkut: 

Comunidade Ludologia 

 

Donsoft Entertainment: 

www.donsoft.com.br 

 

CTS Game Studies: 

www.direitorio.fgv.br/cts/games 

 

Vagrant Bard: 

www.vagrantbard.com 

 

LudoBardo: 

www.youtube.com/vagrantbard 



| bibliografia | 

FLUSSER, Vilém. “The shape of things”. Reaktion Books, 1999  

JOHNSON, Steve. “Interface Culture”. Basic Books, 1999 

KENT, Steven. “The Ultimate History of Videogames”. Three Rivers, 2001 

LÉVY, Pierre. “O que é o virtual?”. São Paulo:  Editora 34, 1996 

MULLET, Kevin. “Designing Visual Interfaces”. Prentice Hall PTR, 1994 

POOLE, Steven. “Trigger Happy”. Arcade Publishing, 2000 

ROSA, Jorge Martins. “No reino da ilusão”. Vega, 2002 

SALEN, Katie e ZIMMERMAN, Eric. “Rules of Play”. MIT Press, 2003 

SCHELL, Jesse. “A Arte de Game design”. Campus, 2010  

XAVIER, Guilherme. “A Condição Eletrolúdica”. Novas Ideias, 2010 



COLETIVO GAMERAMA, 2011 




