
3 



tabuleiro 
manguinhos 

Guilherme Xavier /// Arthur Protasio 
COLETIVO GAMERAMA, 2011 



| interatividade e virtualidade |  

Conceituando interatividade: o encontro 

Conceituando virtualidade: a semente 

 

Níveis de interatividade e atitude interativa:  

 \ reativa > manipulativa > configurativa  

 

Observação dos recursos de interação 

Metáforas visuais para a interatividade 



| encontros |  







| sementes |  













| estética | 

Pergunte-se: o que faz um jogo ser “divertido”? 

 

• Poder de controle 

• Mudança de status 

• Prazer Surpreendente 

 







sensações | virtuais 

Remapeamento do cérebro e busca pela harmonia 

 

Controle extendido: 

 

• Input-Output 

• Imersão 

• Flow (segundo Csikszentmihalyi)  

 

 

 









| os 7 princípios capitais | 

1 // Promover Resultados Previsíveis 

2 // Apresentar Novidade 

3 // Permitir Boa Retroalimentação  

4 // Premiar Maestria pela Habilidade 

5 // Atentar ao Contexto 

6 // Impactar e Satisfazer 

7 // Produzir Reação Atraente 

 

 



1 | promover resultados previsíveis 

Providenciar uso correto do jogo por interpretar devidamente o 

input do jogador e prover outputs previsíveis e consistentes. 





2 | apresentar novidade 

Se há inúmeros resultados de um mesmo input, que haja 

novidade no output. 





3 | permitir boa retroalimentação 

Devido ao aprendizado das regras, recompensar a 

experimentação do jogador. 





4 | premiar maestria por habilidade 

Fazer a mecânica do jogo intuitiva, mas profunda: “minutos para 

entender, uma vida para dominar.” 







5 | atentar ao contexto 

Dar sentido a mecânica por identificar as regras e os contextos 

temporais e espaciais na qual elas operam. 





6 | impactar e satisfazer 

Jogos são extrapolações e caricaturas de uma realidade 

convencionada. 





7 | produzir reação atraente 

Reações atraentes dos outputs dos componentes independe de 

seu input. 







| sentido de propriedade | 

Poder do jogo como motor expressivo. 

Vivências particulares demandam compartilhamento emotivo. 

 

Jogo se transforma em culto e fidelidade: 

 

• Relação entre jogo e repertório cultural... 

• Multiplicidade de usos gera comunicação... 

• Comunicação demanda ação... 





| 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... 

 

Produção: 

\ protótipo de jogo de TABULEIRO... 

\ para dois ou mais participantes... 

\ baseado em na matriz escolhida... 

\ com as seguintes restrições... 



hora de projetar! | MATRIZ 

Cada grupo apresenta 3 padrões de demanda para outro... 

 

Cada grupo escolhe 2 padrões de demanda dos apresentados... 



(?) 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 projetar! | RESTRIÇÕES 

Alfa: O tabuleiro deve ser quadrado. 

 

Bravo: O tabuleiro deve ser redondo. 

 

Charlie: O tabuleiro deve ser triangular. 

 

Delta: O tabuleiro deve ser formado durante o jogo. 

 

Eco: O tabuleiro deve mudar durante o jogo. 



hora de projetar! | RESTRIÇÕES 

Um: O conceito é “criança” 

 

Dois: O conceito é “jovem” 

 

Três: O conceito é “relacionamentos amorosos” 

 

Quatro: O conceito é “família” 

 

Cinco: O conceito é “idoso” 

 
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. 

 

 











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 
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