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RESUMO 

Os jogos digitais fazem uso dos princípios relacionados aos conceitos de persuasão, 

motivação e engajamento, princípios que, na maioria das vezes são aplicados de 

forma intuitiva e não sistemática no processo de game design. Contudo, nem 

sempre esses princípios são devidamente seguidos, uma vez que carecem de 

definições mais precisas, bem como de uma sistematização. Isto posto, esta tese 

tem como objetivo propor um framework denominado PerMotivE (Persuasão – 

Motivação – Engajamento), formado por três componentes: o primeiro é modelo 

conceitual, denominado de PerMotivE Model, cujo objetivo é definir diretrizes e 

relações entre estas embasado em uma sistematização dos conceitos de persuasão, 

motivação e engajamento com base em uma revisão de literatura; o segundo é uma 

proposta de arquitetura de software que visa dar suporte ao uso do framework. Este 

componente é denominado PerMotivE Maker. O terceiro componente do framework 

estabelece um conjunto de elementos que compõem uma proposta de GDD 

simplificado, denominado de PerMotivE Artifacts, disponibilizando os artefatos 

utilizados em um game design analisados computacionalmente, por meio de redes 

bayesianas, quanto à sua aderência as diretrizes propostas no modelo conceitual. 

Baseando-se nos componentes desse framework, foi desenvolvida uma aplicação 

web com o intuito de avaliá-lo junto com um grupo limitado de designers para avaliar 

sua pertinência na elaboração de alguns game designs. Tais designs foram 

avaliados de forma quali-quantitativamente a fim de verificar a pertinência do 

framework. Verificou-se que o modelo conceitual pode auxiliar os designers a 

compreender os princípios que influenciam, motivam e engajam os jogadores nos 

jogos. Também se percebeu que algumas diretrizes não puderam ser avaliadas 

devido à inexistência de protótipos dos jogos analisados por meio dos seus designs. 

Verificou-se também que a aplicação desenvolvida para os testes pode ser 

expandida para auxiliar o processo de game design de forma mais ampla. De forma 

geral, o framework se mostrou adequado quanto ao propósito de evidenciar os 

princípios ligados a persuasão, motivação e engajamento que podem ser 

trabalhados no processo de game design a partir dos seus artefatos. 

Palavras-chave: Persuasão, Motivação, Engajamento, Game Design, Framework



 
 

Abstract 

Digital games make use of the principles related to the concepts of persuasion, 

motivation and engagement, principles that are often applied intuitively and 

unsystematically in the game design process. However, these principles are not 

always followed, they need more precise definitions, as well as a systematization. 

Therefore, this thesis aims to propose a framework called PerMotivE (Persuasion - 

Motivation - Engagement), formed by three components: the first is a conceptual 

model, called PerMotivE Model, whose objective is to define guidelines and relations 

between these bases in a systematization of the concepts persuasion, motivation 

and engagement based on a literature review; the second is a software architecture 

proposal that aims to support the use of the framework, this component is called 

PerMotivE Maker; the third component of the framework establishes a set of 

elements that make up a simplified GDD proposal, called PerMotivE Artifacts, making 

available the artifacts used in a game design, analyzed by means of Bayesian 

networks, as to its adherence to the proposed guidelines in the conceptual model . 

Based on the components of this framework, a web application was developed with 

the aim of evaluating it together with a limited group of designers to evaluate its 

pertinence in the elaboration of some game designs. These designs were evaluated 

qualitatively and quantitatively in order to verify the relevance of the framework. It has 

been found that the conceptual model can help designers to understand the 

principles that influence, motivate and engage players in games. It was also noticed 

that some guidelines could not be evaluated due to the inexistence of game 

prototypes analyzed through their designs. It has also been found that the application 

developed for the tests can be expanded to assist the game design process more 

broadly. In general, the framework was adequate for the purpose of evidencing the 

principles related to persuasion, motivation and engagement that can be worked on 

in the game design process from its artifacts. 

Keywords: Persuasion, Motivation, Engagement, Game Design, Framework
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1 Introdução 

Os jogos estão presentes na sociedade desde tempos remotos (Huizinga, 

1999; Carneiro, 2003; Kishimoto, 1998). Pelo seu caráter lúdico, são considerados 

como parte da formação de todo ser humano, não apenas como entretenimento, 

mas também com outros propósitos, como educação e treinamento – contexto no 

qual por vezes se adota a terminologia “jogos sérios” (Abt, 1987). Entretanto, é 

inegável que seu alcance mais abrangente refere-se ao entretenimento.  

Com o surgimento das tecnologias digitais, aparecem igualmente os jogos 

digitais, hoje incorporados em diferentes contextos por meio de diversos dispositivos 

presentes na sociedade contemporânea. Com os constantes avanços da tecnologia, 

a indústria de jogos digitais conseguiu construir um mercado que vem se expandindo 

desde os anos 1980 (Novak, 2012). 

O mercado de jogos digitais, no ano em que essa tese foi escrita, gerou uma 

receita de aproximadamente 4 bilhões de dólares apenas na América Latina 

(Newzoo, 2017) e nesta mesma região conseguiu atrair cerca de 200 milhões de 

jogadores dos diferentes gêneros e faixas etárias (Newzoo, 2017; ESA, 2017). Com 

essa expansão, percebe-se que os jogos digitais atraem diversos públicos e fazem 

surgir interesses diversos no sentido de empregar seu potencial lúdico para 

diferentes fins. 

Embora os jogos digitais possam ser empregados com diferentes propósitos, 

como mencionado, muitas vezes o seu uso com fins distintos do entretenimento 

recebe críticas relacionadas à ausência justamente de elementos e características 

inerentes aos aspectos lúdicos e de envolvimento do jogador com o jogo. Um 

exemplo bastante mencionado refere-se aos jogos tidos como educacionais, que 

frequentemente expõem a falta de tais aspectos, como abordado por Klopfer et 

al.(2009), Clua e Bittencourt, (2003) e Ferara (2013), que apontam críticas referentes 

a algumas características que são falhas nos jogos digitais educativos, como por 

exemplo, a falta de desafios motivadores, uso limitado de recompensas por ações 

do jogador, entre outros.  

As críticas, juntamente com observações do pesquisador quanto ao processo 

de design e do uso de alguns jogos digitais educativos, despertaram a motivação 
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inicial para esta pesquisa, que entretanto não se limita aos jogos educativos, 

englobando o processo de design de jogos em geral. Assim, ainda que sob a 

motivação dos jogos educativos, busca-se, neste trabalho explorar as características 

que influenciam o envolvimento dos jogadores nos jogos digitais de entretenimento 

para que essas características possam ser exploradas, de maneira sistemática, no 

design desses e dos demais tipos de jogos.   

Essas características podem impactar no envolvimento do jogador com o jogo 

digital, fazendo surgir a pergunta motivadora da pesquisa, que indaga: quais 

aspectos comumente encontrados nos jogos digitais de entretenimento inexistem ou 

são indevidamente explorados nos diferentes tipos de jogos não direcionados ao 

entretenimento, de forma a afetar o envolvimento dos jogadores com esses jogos?  

Para buscar uma resposta a essa pergunta, foi feita uma revisão da literatura 

nesta tese, mediante a quall foi possível observar que os jogos digitais fazem uso de 

elementos persuasivos com o intuito de influenciar os jogadores (Bogost, 2007; 

Calleja, 2007), podem fornecer ainda elementos ou conceitos referentes à motivação 

intrínseca (Malone e Lepper, 1987; Ryan e Deci, 2000a), além de conseguirem 

promover a concentração dos jogadores (Boyle et al 2012; Bouvier et al. 2014; 

Csíkszentmihályi, 1990) para mantê-los envolvidos, ou imersos, no jogo. Esses 

elementos são relacionados à área da Psicologia que aborda os conceitos de 

persuasão, motivação e engajamento, respectivamente.  

Esses três conceitos foram o alicerce para a definição do framework proposto 

nesta tese, denominado PerMotivE (Persuasão, Motivação e Engajamento). Há que 

se ressaltar que, no contexto desta tese, o termo framework é utilizado para se 

referir a um conjunto de elementos conceituais e computacionais organizados de 

maneira a compor um arcabouço que visa auxiliar o processo de game design. 

Para se criar um framework que auxilie o processo de game design de forma 

concreta, foi necessário definir um conjunto de diretrizes que possam ser 

relacionadas a artefatos de jogos, bem como um modelo de documento que auxilie o 

game designer a analisar o artefato com base nos princípios dos conceitos de 

persuasão, motivação e engajamento propostos no PerMotivE.  

As definições dos artefatos utilizados no PerMotivE foram fundamentadas em 

definições trazidas de autores da área de gamificação (Manrique, 2013; Marczewski, 

2015; Werbach e Hunter, 2012) e da área de game design (Rogers, 2012; Novak 
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2012; Rouse III, 2001 e Fullerton el al, 2004); esta última área e seus respectivos 

autores também embasaram as definições referentes à documentação utilizada no 

processo de game design. Ressalte-se que ainda que a gamificação não esteja 

diretamente relacionada ao processo de game design, seus autores possuem uma 

abordagem bastante centrada em artefatos de jogos, o que se mostrou adequado 

aos fins desta pesquisa. 

1.1  Justificativa 

A relevância do tema desta tese se justifica pela ausência de trabalhos 

científicos que relacionem, de maneira simultânea e sistemática, os conceitos de 

persuasão, motivação e engajamento no contexto de jogos digitais. Foram 

realizados levantamentos nas principais bases científicas, os quais não trouxeram 

resultados, dentro do escopo delimitador da busca. Essa revisão da literatura será 

discutida na seção 1.4.  

Tal ausência de sistematização dos três conceitos aplicados à área de jogos 

digitais impulsionou a formulação do framework proposto nesta tese a fim de auxiliar 

o processo de game design de maneira a englobar, de forma sistemática, elementos 

de persuasão, motivação e engajamento. 

1.2 Hipótese 

A partir das definições das seções anteriores, formulou-se a hipótese de que 

um modelo conceitual apoiado nos conceitos de persuasão, motivação e 

engajamento advindos da área de psicologia, relacionando e sistematizando tais 

conceitos por meio de diretrizes, contribui no processo de game design de jogos 

digitais.  

1.3 Objetivos 

A partir da hipótese definida na seção 1.2, a presente pesquisa tem por 

objetivo geral a criação de um framework que visa auxiliar a aplicação dos conceitos 

de persuasão, motivação e engajamento no processo de game design. 

Tal framework engloba três componentes: um modelo conceitual, que define 

diretrizes e relações apoiadas nos conceitos de persuasão, motivação e 
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engajamento; uma proposta de arquitetura de software para auxiliar o 

desenvolvimento de uma ferramenta que dê suporte à aplicação do modelo 

conceitual no processo de game design; e um modelo de lista de artefatos utilizados 

no projeto de jogos digitais que detalhem a aderência destes ao modelo conceitual 

proposto.  

Em decorrência desses objetivos gerais, se formulam os seguintes objetivos 

específicos:  

 Estabelecer um conjunto de definições não-ambíguas dos conceitos de 

persuasão, motivação e engajamento no contexto de jogos digitais; 

 Definir um instrumento de avaliação do modelo conceitual; 

 Definir artefatos concretos de jogos digitais bem como relacioná-los 

com o modelo conceitual; 

 Implementar uma ferramenta, com base na arquitetura proposta no 

framework, para dar suporte ao uso do modelo conceitual; 

 Aplicar um algoritmo para análise das diferentes diretrizes propostas no 

modelo conceitual e principalmente suas relações com o intuito de se 

obter valores que indiquem a aderência do artefato ao modelo 

conceitual proposto; 

 Avaliar o modelo por meio da ferramenta implementada com base nas 

definições do framework junto a designers de jogos digitais. 

1.4  Revisão da literatura  

Para se verificar o estado da arte referente ao tema desta pesquisa, além da 

revisão da literatura que deu suporte a fundamentação teórica, foi realizada uma 

revisão sistemática da literatura com o intuito de responder à seguinte pergunta: 

Existem modelos que sistematizem os conceitos de persuasão, 

motivação e engajamento, de maneira simultânea, na área de jogos 

digitais?  

Com base nessa pergunta, foi formulada a string de busca inicial: 

string 1: persuasion AND motivation AND engagement AND games 
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Essa string foi utilizada nas bases da IEEExplore, CAPES, ACM Digital 

Library e ScienceDirect. Foram aplicados filtros na busca para reduzir o escopo de 

trabalhos retornados. Esses filtros se concentraram em: publicações feitas nos 

últimos 5 anos (2012-2017), somente artigos e a string foi pesquisada nos títulos dos 

artigos e abstracts, a tabela 1 mostra os resultados obtidos em cada base. 

A busca não retornou resultados, o que ressalta o ineditismo do trabalho. 

Realizou-se uma segunda busca com uma string menos restritiva, com o intuito de 

trazer subsídios para a revisão de literatura: 

string 2: (persuasion OR motivation OR engagement) AND games 

A Tabela 1 sintetiza os resultados da revisão obtidos com as duas strings 

citadas anteriormente. 

Tabela 1 - Resultados das buscas nas bases científicas 

 string 1 string 2 

IEEExplore 0 64 

CAPES 0 123 

ACM Digital Library 0 115 

ScienceDirect 0 63 

 

Os trabalhos retornados pela string 2 foram filtrados com relação à sua 

pertinência quanto à pergunta de pesquisa, relevando-se a questão da 

simultaneidade. Com base na leitura dos resumos, observou-se que a quase 

totalidade dos resultados abordava ao menos um dos conceitos, porém no contexto 

da avaliação do uso de jogos em diferentes cenários, e não no processo de design.  

Por escapar ao escopo desta tese, estes trabalhos foram descartados, 

restando os que abordavam ao menos um desses conceitos, quer do ponto de vista 

conceitual, quer no design de jogos. Estes trabalhos foram utilizados no referencial 

teórico para embasar os conceitos de persuasão, motivação e engajamento.  

Na questão do engajamento e/ou motivação pode aparecer o termo retenção 

do jogador e até mesmo reengajamento, contudo, nas strings de busca 

apresentadas se optou em utilizar as terminologias na sua forma direta, visto que 
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uma das propostas desta tese também é discutir as definições correntes, por vezes 

conflitantes, desses termos, procurando assim contribuir para a redução da 

ambiguidade encontrada na literatura. 

1.5  Metodologia 

Esta tese foi dividida em três etapas de pesquisa: a primeira etapa foi 

referente à revisão da literatura e sistemática, com o objetivo de se verificar o estado 

da arte e construir o embasamento teórico necessário para a elaboração do 

framework como apresentado na seção 1.4.  

A segunda etapa foi caraterizada pela elaboração do framework PerMotivE, 

que abordou a definição das diretrizes e suas relações, a elaboração da arquitetura 

de software e a especificação de artefatos que compõem um documento de jogo 

simplificado. 

Já a última etapa da pesquisa foi concentrada na fase de testes, que 

demandou a implementação de uma ferramenta computacional para dar suporte às 

análises referentes aos artefatos de diferentes game designs. Envolveu também a 

elaboração de um módulo de análise utilizando redes bayesianas e por fim, a 

experimentação com designers de jogos digitais com a finalidade de se obter dados 

para serem analisados e discutidos a fim de testar a hipótese definida nesta tese.  

Essa última etapa da pesquisa seguiu uma abordagem quali-quantitativa, em 

decorrência do universo reduzido de designers e das avaliações feitas por estes. O 

detalhamento desta etapa da pesquisa será feito no capítulo 6. 

1.6 Contribuições e originalidade 

Como comentado na seção 1.4, não foram observados trabalhos dentro do 

escopo da pesquisa realizada nas bases científicas, que relacionassem 

simultaneamente os conceitos de persuasão, motivação e engajamento, aplicados 

ao processo de game design.  

Assim, a principal contribuição esperada desta tese para a Ciência é 

representada pelo framework PerMotivE, que engloba definições e relações de um 

conjunto de diretrizes que auxiliam o uso dos princípios de persuasão, motivação e 

engajamento na elaboração de um game design, bem como uma arquitetura de 
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software e um conjunto de artefatos relacionados com as diretrizes. Como 

contribuição técnica, foi implementada uma ferramenta computacional para auxiliar o 

game designer na utilização do framework. Na implementação desta ferramenta, 

optou-se pela utilização de redes bayesianas para analisar a aderência dos 

diferentes artefatos no game design às diretrizes do framework.  

1.7 Estrutura do texto 

O texto desta tese foi organizado da seguinte forma: 

 Capítulo 1 – Introdução – foram apresentadas a contextualização do 

tema; a justificativa; a hipótese; os objetivos; a metodologia e as 

contribuições da tese; 

 Capítulo 2 – Jogos Digitais – apresenta-se a definição de jogos 

digitais bem como a introdução ao assunto foco de estudo da tese; 

 Capítulo 3 – Persuasão, Motivação e Engajamento – apresenta-se o 

referencial teórico que serviu de suporte a elaboração do modelo 

conceitual do framework; 

 Capítulo 4 – Desenvolvimento de jogos digitais: Etapas, Game 

Design, Game Design Document e Artefatos – apresenta-se as 

definições gerais da área com o intuito de se definir artefatos para uso 

no game design bem como esclarecer as definições do documento do 

jogo, discussões que visam auxiliar na elaboração da ferramenta e 

modelo de artefato proposto no framework; 

 Capítulo 5 – Framework PerMotivE – define-se o framework desta 

tese, detalhando seus três componentes e apresenta-se a ferramenta 

implementada com base na arquitetura proposta; 

 Capítulo 6 – Resultados e análises – detalha-se os procedimentos e 

metodologias que foram adotadas para se obter os resultados que 

deram suporte as análises do uso do framework; 

 Capítulo 7 – Conclusões – relata-se as conclusões obtidas na 

pesquisa e apontamentos de alguns trabalhos futuros possíveis.  
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2 Jogos digitais 

Os jogos estão presentes nas culturas e na vida desde os tempos mais 

remotos, sendo que até nos animais ditos irracionais é possível perceber a 

importância das brincadeiras para o desenvolvimento de habilidades para a vida 

adulta. Para Huizinga (1999), os jogos fazem parte de várias etapas da vida, tanto 

para as crianças quanto para os adultos. Para as crianças é algo mais presente do 

que para os adultos, que acabam dispendendo menos tempos para esse tipo de 

atividade. O mesmo autor ainda coloca que os jogos são uma atividade primária 

necessária para a geração das culturas. 

A palavra jogo traz consigo outros dois termos: brincadeira e brinquedo. É 

necessário definir os três termos, pois são conceitos que podem estar interligados 

ou não, mas que no imaginário popular muitas vezes são tidos como sinônimos. A 

tarefa de definir e distinguir os três termos é algo complexo, como apontam alguns 

autores, notadamente Carneiro (2003) e Kishimoto (1998). As definições 

encontradas na literatura muitas vezes estão ligadas aos contextos sociais, de 

maneira que os termos jogo, brincadeira e brinquedo, dependendo da cultura em 

que estão inseridos podem ter significados distintos. 

A definição do termo brinquedo é a que parece ter um consenso entre os 

pesquisadores, a definição encontrada em dicionário assim como proposta por 

Kishimoto (1998) é que brinquedo pode ser entendido como um objeto lúdico que dá 

suporte as brincadeiras, o brinquedo em si não possui um sistema de regras que 

determinam seu uso.  

Os termos jogo e brincadeira são próximos, porém, distintos para Kishimoto 

(1998). A autora defende que uma brincadeira possui uma estruturação e regras, 

sendo que regras podem ser produzidas ou descartadas durante a brincadeira, sem 

limitar a sua ação lúdica, ou seja, existe uma liberdade de ação de quem está 

brincando. Já o termo jogo, para a autora, indica regras mais rígidas para se brincar 

e com isso alcançar objetivos previamente estabelecidos. Ambos podem ser 

aplicados a atividades em grupo ou individuais. 

Outro autor que aborda os termos jogo e brincadeira é Huizinga (1999), que 

interpreta brincadeira como uma ação lúdica que traz consigo uma falta de 
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preocupação e um sentimento de alegria. Já para o termo jogo, o autor procura 

diversos pontos para dar base a sua obra em diferentes culturas, linguagens e 

autores, definindo jogo como uma atividade voluntária, que é realizada com tempo e 

espaço determinados, possuindo regras bem definidas que são aceitas no ato de 

iniciar o jogo, regras estas obrigatórias, diferentemente de brincadeiras, que podem 

alterar suas regras durante sua execução. O mesmo autor ainda cita que o jogo 

desperta um sentimento de tensão e alegria e que quem joga possui uma 

consciência que aquilo que está fazendo é diferente da vida real.  

Embora existam diferentes classificações para os jogos, inclusive por vezes 

incorretamente considerados como brincadeiras, aqui são tratados os jogos 

disponibilizados por meio das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC's), denominados como jogos digitais. 

A definição de jogos digitais compartilha as mesmas características gerais de 

jogos já exposta anteriormente, porém agrega a tecnologia como forma de 

concepção, interação e disponibilização. Neste sentido, os jogos digitais necessitam 

de equipamentos eletrônicos como computador, celular, consoles, aparelhos de 

realidade virtual, entre outros recursos tecnológicos para serem utilizados. 

Baseando-se na definição de Michael e Chen (2006), que destacam cinco 

características presentes nos jogos de maneira geral, a figura 1 demonstra essas 

características e adiciona uma sexta, que auxilia na classificação de jogos como 

jogos digitais. 
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Figura 1 – Caracterização de Jogos Digitais, adaptado de Michael e Chen (2006) 

Os jogos digitais e os não-digitais possuem objetivos definidos, por meio dos 

quais o jogador sabe com antecedência o que pretende alcançar ao término do jogo; 

possuem também regras estabelecidas na sua mecânica, sendo que o jogador deve 

conhecer essas regras previamente e aceitá-las; possuem feedback, que é um 

retorno para o jogador conforme suas ações no jogo; possuem ainda elementos de 

competição (que pode ser contra a máquina ou outro jogador) e principalmente a 

participação voluntária, ou seja, o jogador que decide o jogo que irá jogar, onde e 

quando.  

A última característica apresentada na figura 1 é a tecnologia, que é elemento 

chave para os jogos digitais, envolvendo todo e qualquer componente tecnológico do 

jogo utilizado para a interação ou utilização.  

2.1 Psicologia nos jogos digitais 

Como já mencionado, a motivação que despertou o interesse para este 

trabalho está relacionada com os jogos digitais educacionais, no que diz respeito ao 

seu interesse e motivação por parte de jogadores/estudantes no qual sofrem 

algumas críticas por não possuírem características que os aproxime dos jogos 

digitais de entretenimento e que geralmente possuem desafios fracos ou pouco 

motivadores tornando-os menos atrativos (Clua e Bittencourt, 2003; Ferara, 2013), 
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conforme os autores, essas críticas estão associadas a falta da sensação de 

imersão e por deixar explícito o foco na aprendizagem.  

Em contraponto a essas críticas, os jogos digitais de entretenimento 

geralmente possuem características que despertam nos jogadores a vontade de 

jogar e permanecer no jogo sem estímulos externos diretos ou explícitos. Essas 

características merecem atenção de forma a serem analisadas para que se consiga 

elaborar diretrizes que as empreguem em qualquer tipo de jogo digital sendo de 

entretenimento ou não, procurando com isso ter um guia para elaboração que auxilie 

o desenvolvimento do game design de tais jogos.  

Os jogos digitais fazem uso da retórica (Bogost, 2007; Calleja, 2007) para 

influenciar seus jogadores durante todo o gameplay, também fornecem elementos 

motivacionais (Malone e Lepper, 1987; Ryan e Deci, 2000a) e de concentração 

(Boyle et al 2012; Bouvier et al. 2014; Csíkszentmihályi, 1990) para manter o jogador 

imerso, entretido no jogo, esses conceitos estão ligados à área de psicologia, 

respectivamente aos conceitos de persuasão, motivação e engajamento conforme 

Barboza Jr e Silveira (2016). 

Os conceitos referentes a persuasão, motivação e engajamento são 

empregados em pesquisas nas áreas de Educação e Jogos, na maioria das vezes 

de formas isoladas e principalmente, possuem definições muitas vezes nebulosas, 

entremeadas e distintas entre autores, o que dificulta seu entendimento e uso 

(Bogost, 2007; Malone e Lepper, 1987; Mysirlaki e Paraskeva, 2010; Islas Sedano et 

al., 2013; Phillips et al., 2014).  

Barboza Jr e Silveira (2016) em um estudo sobre esses termos relatam que 

não existe consenso bem definido entre os pesquisadores que abordam as 

temáticas relacionadas à persuasão, motivação e engajamento, o que dificulta 

muitas vezes a sua utilização adequada no processo de desenvolvimento de jogos 

digitais. Os autores procuram esclarecer as definições com base na literatura 

relacionando e procurando aproximar as definições aos jogos digitais educacionais. 

Os jogos digitais de entretenimento frequentemente conseguem trabalhar 

esses três conceitos de maneira harmônica, porém como não se tem definições 

claras desses conceitos e nem suas relações, nem sempre é possível garantir o uso 

satisfatório destas características no desenvolvimento dos jogos digitais o que pode 
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refletir na falta de interesse do seu público alvo, afetando inclusive o sucesso do 

jogo.  

Desta maneira, Barboza Jr. e Silveira (2016) procuram estabelecer definições 

mais precisas e delimitadas para esses conceitos, embora os autores direcionem 

seus estudos para a área de jogos digitais educacionais, é possível perceber que as 

definições e relações desses conceitos propostas pelos autores podem ser 

empregadas para auxiliar a elaboração do game design de jogos digitais com 

diferentes propósitos, não necessariamente somente os educacionais.  

Assim, a proposta do próximo capítulo é discutir as definições de persuasão, 

motivação e engajamento conforme a literatura apresentada por Barboza Jr e 

Silveira (2016) e elencar os principais elementos que estão presentes em cada um 

desses conceitos com base nos autores analisados. 
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3  Persuasão, Motivação e Engajamento 

Os conceitos relacionados a persuasão, motivação e engajamento são 

empregados em diversas áreas, este capítulo aborda estes três conceitos 

especialmente na área de jogos digitais com pequenos trechos referente a área de 

educação. Como apresentado por Barboza Jr e Silveira (2016), existem divergências 

na questão de definições desses conceitos na literatura científica, o que faz com que 

seu uso não seja padronizado ou bem definido. Partindo da análise e dos autores 

pesquisados por Barboza Jr e Silveira (2016), o presente capítulo busca traçar os 

principais conceitos que envolvem tais terminologias e também definir os elementos 

de cada conceito que podem ser empregados no desenvolvimento de jogos digitais.  

3.1 Persuasão  

Este conceito advém da psicologia social e é utilizado por áreas distintas 

como Marketing, Medicina, Direito, Ciências Sociais entre outras, o que torna sua 

definição complexa. Barboza Jr e Silveira (2016) analisam trabalhos relacionados a 

área de psicologia e também alguns autores que estudam esse conceito a área de 

Tecnologia. 

A persuasão tem como principal definição influenciar decisões ou 

comportamentos. Conforme definições vernaculares, é um ato ou processo de 

influenciar uma pessoa a fazer algo ou a acreditar em algo. Trata-se de uma forma 

de comunicação que usa a retórica como elemento central já que esta é definida 

como uma arte ou técnica de se comunicar eficazmente e persuasivamente.  

Como a persuasão é utilizada em diversas áreas, com o objetivo de 

influenciar um indivíduo, pode ser aplicada com objetivos opostos que variam desde 

a coerção e manipulação até o incentivo para que o persuadido tome suas próprias 

decisões com base na comunicação estabelecida com o persuasor. Sendo assim, 

Barboza Jr e Silveira (2016) analisam trabalhos que abordam o tema no sentido de 

favorecer o persuadido de forma a incentivar o seu livre-arbítrio.  

Autores como Simons et al. (2001) contribuem para esse sentido, pois 

definem persuasão como uma forma de comunicação humana que pode influenciar 

as decisões ou ações da pessoa alvo desta comunicação, procurando alterar suas 

atitudes ou comportamentos de forma autônoma. Para estes autores, o processo de 
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persuasão deve oferecer argumentos ou elementos para que a pessoa que está 

sendo persuadida consiga tomar uma decisão e com isso decida ou não alterar seus 

comportamentos ou atitudes. O ato de persuadir pode ter êxito ou não, mesmo 

assim, conforme Simons et al. (2001) o processo da comunicação ainda é concebido 

como persuasão. 

Na literatura apontada por Barboza Jr e Silveira (2016), no âmbito da 

psicologia social, os autores destacam os princípios de persuasão definidos por 

Cialdini (2001), para este autor, persuasão seria um termo mais geral para 

influência.  

Cialdini (2001) define seis princípios relacionados a persuadir ou como o autor 

coloca, relacionados a influenciar as pessoas, esses princípios servem como base 

para teorias que estudam a persuasão inserida no contexto tecnológico, como será 

visto mais adiante. 

No trabalho de Barboza Jr e Silveira (2016), os princípios estabelecidos por 

Cialdini (2001) são ilustrados por meio de iconografia. É importante ressaltar que a 

proposta iconográfica inicialmente definida por Barboza Jr e Silveira (2016) para 

estabelecer os elementos dos conceitos de persuasão, motivação e engajamento foi 

modificada com base em um levantamento com especialistas em Interface Humano 

Computador (IHC) e semiótica por meio de um formulário web1. 

Os princípios propostos por Cialdini (2001) são elencados e definidos no 

quadro 1. 

Quadro 1 - Princípios de persuasão de Cialdini (2001), adaptado de Barboza Jr e Silveira (2016) 

Ícone Princípio Definição 

 

Autoridade 

Pessoas com autoridade têm maior potencial de influenciar outras. 
Quando uma pessoa está insegura sobre algo, ela busca a opinião 
de pessoas com autoridade sobre o assunto, profissionais 
qualificados, pessoas que detêm o conhecimento, com isso podem 
se orientar e tomar decisões.  

 

Reciprocidade 

Ato de dar e receber algo em troca. O persuasor, ao oferecer algo, 
gera no persuadido um sentimento de débito consigo, compelindo-o 
a oferecer algo em troca no futuro, ainda que em proporção 
diferente ao recebido. 

                                            
1 O questionário foi respondido por 7 (sete) pessoas no total. 

Endereço: https://drive.google.com/open?id=1ls7P6W_tbuko1Qjkbzja5u4tq7EgwQQgMrwhawhUrt0 
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Simpatia 

As pessoas são facilmente influenciadas por aqueles que elas 
conhecem e que demonstram afinidade.  

 

Prova Social 

Trata de buscar elementos em opiniões ou ações de outras 
pessoas que possam embasar a tomada de decisões.  

 

Comprometimento 
e coerência 

Consiste em fazer com que o persuadido se comprometa com algo 
e ao se comprometer, o impele de cumprir o compromisso para ser 
coerente com suas ações previamente estabelecidas.  

 

Escassez 

Algo que é considerado raro ou limitado desperta maior interesse 
nas pessoas fazendo com que elas tomem atitudes para conseguir 
o que é escasso.  

 

Os princípios definidos por Cialdini (2001) são principalmente aplicados a 

área de vendas e marketing, e como essas áreas utilizam a comunicação para 

persuadir, se volta ao termo de retórica que com o passar dos tempos sofreu 

transformações relacionadas ao meio ou recursos que são utilizados para se 

comunicar e com isso atingir o público que se deseja persuadir.  

A retórica como arte de persuasão evoluiu na história passando da sua forma 

oral para a visual e com os avanços das tecnologias para a retórica que usa o meio 

digital, essa evolução se deu basicamente pelo meio e forma que se pode persuadir 

na comunicação.  

Bogost (2007) coloca que a retórica visual faz uso de imagens, filmes, 

desenhos etc, o que promove o conteúdo imaginário do espectador. Como a retórica 

visual faz uso de elementos midiáticos-visuais, a leitura pode se tornar mais direta e 

pode impactar o seu público promovendo até mesmo uma reação emotiva mais 

significativa em relação a sua forma inicial que era mais verbal, onde neste caso, era 

necessária uma interpretação mais detalhada para se compreender a mensagem e 

com isso se alcançar o objetivo da comunicação persuasiva (Hill e Hermers, 2004). 

A retórica visual, com os avanços tecnológicos, se reconfigurou para o meio 

digital (Zappen, 2005), não cabe comparar os meios, mas sim verificar o que a 

junção com os recursos digitais favoreceu a retórica como arte de persuasão, para 

Bogost (2007) essa transformação do meio no qual a retórica pode ser trabalhada, 

acrescentou a possibilidade da interatividade.  
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Outros autores como Fogg (2003) e Oinas-Kukkonen e Harjumaa (2008) 

expandem as ideias da retórica como forma de persuasão para o meio digital, onde 

suas teorias estão embasadas nos princípios propostos por Cialdini (2001) mas que 

levam em conta as tecnologias digitais. 

O termo relacionado a persuasão que faz uso de tecnologias foi proposto por 

Fogg (2003) como “Captologia” (do inglês Captology, Computers as Persuasive 

Technologies, ou Computadores como Tecnologias Persuasivas), o autor define 

esse termo como qualquer sistema computacional interativo criado para promover a 

mudança de atitude ou comportamento de uma pessoa o que converge com as 

definições clássicas apontadas no início deste capítulo. 

As tecnologias computacionais permitem ampliar os limites das técnicas de 

persuasão em diferentes formas como a adaptabilidade, interatividade, persistência, 

persuasão multimodal, escalabilidade e ubiquidade (Fogg, 2003).  

Fogg (2003) define uma tríade funcional que mostra como se persuadir com 

as tecnologias computacionais levando em conta como os usuários interagem com 

este meio. A tríade proposta é formada por:  

 Ferramenta: o uso das tecnologias computacionais, tem como objetivo 

ser um facilitador de atividades, tornando a realização de tarefas mais 

eficiente ou possibilitando fazer coisas que só são possíveis com uso 

de tecnologia, guiam o usuário por meio de processos; 

 Mídia (meio): este elemento da tríade está relacionado diretamente 

com a retórica que usa elementos midiáticos, é dividida em simbólica 

(texto, gráfico por exemplo) e sensorial (vídeo, áudio por exemplo), 

fornecem experiências para o usuário explorar as possíveis mudanças 

de atitudes ou comportamentos de forma segura; 

 Atores sociais: as pessoas tendem a personificar o computador, 

criando relações com ele como se este fosse um ser vivo, a persuasão 

se dá pelo envolvimento emocional com a tecnologia. 

Para cada elemento da tríade, Fogg (2003) define alguns princípios de 

persuasão que podem ser adotados com o uso das tecnologias. Barboza Jr e 

Silveira (2016) associam a cada um desses princípios propostos por Fogg (2003) 

ícones relacionados as suas definições - ícones que sofreram modificações como 
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apontado anteriormente. Os princípios de cada elemento da tríade propostos por 

Fogg (2003) e os respectivos ícones adaptados de Barboza Jr e Silveira (2016) são 

exibidos no quadro 2. 

Quadro 2 - Princípios da tríade funcional de Fogg (2003), adaptado de Barboza Jr e Silveira (2016) 

Computador como ferramenta persuasiva 

Ícone Princípio Definição 

 

Redução 

Reduzir uma atividade complexa para uma atividade 
simples, a ideia é minimizar os custos e maximizar os 
benefícios, a redução pode favorecer a crença do usuário 
em sua capacidade, possibilitando que desenvolva uma 
atitude ou comportamento positivo. 

 

Tunneling 

O sentido de túnel é orientar o usuário durante um 
processo, atividade ou comportamento, se estabelece uma 
sequência ou passo a passo para o usuário se orientar e 
com isso é possível se persuadir durante todo o caminho, 
um tipo de guia da experiência do usuário. 

  

Adaptação 

As informações quando adaptadas para um perfil 
específico de usuário, podem ser mais persuasivas, essa 
adaptação pode levar em consideração os interesses, 
personalidade, contexto, etc, tornando a informação 
personalizada mais efetiva em contraponto as informações 
genéricas que são menos efetivas no sentido de persuadir 
o usuário. 

 

Sugestão 

Oferecer sugestões ao usuário em momentos oportunos 
fazendo com que o mesmo se questione se a sugestão 
deve ser acatada ou não. 

 

Automonitoramento 

O automonitoramento ajuda o usuário a monitorar suas 
informações durante a realização de alguma atividade, 
promovendo uma mudança nas atitudes ou 
comportamento para que se alcance um resultado ou 
objetivo predeterminado. 

 

Vigilância 

A vigilância permite observar o comportamento ou atitude 
do usuário, quando o usuário está sendo observado, tende 
a se comportar de maneira diferente muitas vezes 
mudando seu comportamento ou atitude conforme os 
resultados desejados implícitos na observação. 

 

Condicionamento 

Utilizando condicionamento é possível moldar um 
comportamento complexo ou transformar um 
comportamento já existente em hábito por meio de reforço 
positivo. Embora criticado em alguns contextos, o reforço 
negativo ou punição são amplamente utilizados em jogos e 
podem ajudar no condicionamento. 

Computadores como mídia persuasiva (foco em simulações) 

Ícone Princípio Definição 

 

Causa e efeito 

Os usuários podem experimentar simulações de causa e 
efeito para explorar as consequências de alterações de 
variáveis diversas aplicadas a mudança de atitudes ou 
comportamentos, de forma segura e rápida no ambiente 
virtual. 
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Ensaio virtual 

Por meio de ambientes virtuais o usuário pode ensaiar 
atitudes ou comportamentos na realização de atividades 
ou tarefas o que pode motivar a mudança para o resultado 
esperado. Para o autor, mesmo em ambientes virtuais 
simples é possível ter imersão já que está, em sua 
concepção, é função da mente e não da tecnologia. 

 

Recompensas 
virtuais 

Recompensas virtuais atribuídas ao usuário por suas 
ações satisfatórias no sistema podem influenciar 
mudanças de atitude e comportamento. 

 

Simulação no 
contexto do mundo 

real 

Simulações inseridas no cotidiano do usuário por meio de 
objetos comuns da sua rotina ou contexto real, possibilitam 
uma experiência direta no dia-a-dia e destacam as 
consequências de certas atitudes e comportamentos.  

Computadores como atores sociais persuasivos 

Ícone Princípio Definição 

 

Atratividade 

Ambientes, elementos, personagens que sejam de alguma 
forma atraentes conforme as características do público 
alvo para o qual foi proposto pode aumentar a chance de 
persuadir seus usuários. 

 

Semelhança 

Interfaces que possuem semelhanças com seu público 
alvo, como por exemplo, algumas características de 
personalidade, tendem a ser mais persuasivas. 

 

Elogio 

Oferecer elogios por meio de imagens, textos ou sons, por 
exemplo, pode gerar efeitos positivos possibilitando 
promover com mais êxito a persuasão, esses elogios 
podem tornar os usuários mais propícios de serem 
persuadidos. 

 

Reciprocidade 

Segue o mesmo princípio definido por Cialdini (2001) 
contudo quem oferece algo ao usuário é o equipamento 
tecnológico ou o sistema, oferecendo qualquer elemento 
ou ação facilitadora para a compleição de uma tarefa, 
compelindo o usuário a retribuir de alguma forma. 

 

Autoridade 

Segue o mesmo princípio de autoridade proposto por 
Cialdini (2001), elementos tecnológicos que emulam ou 
representam um papel de autoridade podem ter mais 
eficácia na persuasão. 

 

As tecnologias persuasivas podem ser aplicadas em diversas áreas como 

marketing, vendas, saúde, educação, etc e em cada uma dessas áreas os recursos 
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tecnológicos que podem ser utilizados também são diversos, como por exemplo 

smartphones, páginas web, softwares, entre outros. Os princípios da tecnologia 

persuasiva propostos por Fogg (2003) (Quadro 2) estão relacionados principalmente 

ao design e a experiência do usuário no uso da tecnologia como elemento de 

persuasão para mudança de comportamento ou atitudes.  

Os autores Oinas-Kukkonen e Harjumaa (2008) também pesquisam princípios 

relacionados a persuasão que possam ser aplicados no design de sistemas 

computacionais. A pesquisa destes autores é baseada nos princípios de Fogg 

(2003) que na concepção deles, possui um nível muito geral. Os autores definem o 

termo sistemas persuasivos, sua definição é relacionada a qualquer sistema 

computacional destinado a reforçar, mudar ou moldar as atitudes ou 

comportamentos de pessoas sem o uso de coerção.  

Oinas-Kukkonen e Harjumaa (2008) em seu modelo conceitual denominado 

Design de Sistemas Persuasivos, embasam seus princípios em sete postulados para 

o design e avaliação de sistemas persuasivos, conforme os autores, dois desses 

postulados estão relacionados em como ver o usuário em geral; outros dois estão 

relacionados com estratégias de persuasão e três relacionados com funções do 

sistema. 

Assim, conforme os autores, os postulados são: 

1 – A tecnologia da informação nunca é neutra, para os autores sempre 

existirá influência da tecnologia sobre as pessoas que as utilizam, tornado a 

persuasão em um processo e não um ato simples. 

2 -  As pessoas gostam de ter a visão do mundo organizada e consistente, 

princípio definido por Cialdini (2001), para os autores, o sistema deve dar suporte 

aos compromissos para que os usuários possam ser persuadidos e com isso 

mantenham a consistência em seus atos. 

3 – Rotas diretas e indiretas são a chave para as estratégias de persuasão, o 

método de persuadir pode ser de forma direta ou indireta, na análise dos autores a 

forma direta se mostra mais duradoura em relação a indireta. 

4 – A persuasão é muitas vezes incremental, persuadir por meio de passos 

incrementais. 
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5 – A persuasão deve estar sempre aberta nos sistemas persuasivos, o 

sistema não deve fornecer informações falsas e não pode possuir desvios 

projetados erradamente. 

6 – A persuasão não deve ser intrusiva, as estratégias de persuasão devem 

ser cuidadosamente aplicadas para não perturbar o usuário na realização da sua 

tarefa. 

7 – Os sistemas persuasivos devem ser úteis e fáceis de usar, devem atender 

realmente as necessidades do usuário que utiliza. 

Oinas-Kukkonen e Harjumaa (2008) criticam a tríade funcional de Fogg (2003) 

por esta não apresentar quais princípios de design podem e devem ser 

transformados em requisitos de software. Os autores primeiro categorizam os 

recursos de sistema em quatro categorias que são: suporte à tarefa primária; 

suporte a diálogo; credibilidade e suporte social. Nessas categorias, são distribuídos 

os 28 princípios de persuasão propostos pelos autores no modelo conceitual. 

Embora o modelo possua 28 princípios, alguns são derivados da teoria de 

Fogg (2003) e não possuem mudanças, sendo assim, os elementos de cada 

categoria que são os mesmos entre as duas teorias não são discutidos novamente 

neste ponto para se evitar repetição. 

Os princípios semelhantes em definição e uso, são elencados abaixo para 

cada categoria proposta pelos autores Oinas-Kukkonen e Harjumaa (2008), 

princípios estes já discutidos na teoria de Fogg (2003), somente a categoria de 

suporte social não possui equivalentes diretos: 

 Suporte à tarefa primária: 

o Redução 

o Túnel 

o Adaptação 

o Automonitoramento 

o Ensaio 

o Simulação equivalente ao princípio de Causa e Efeito 

 Suporte a diálogo: 

o Recompensa 
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o Elogios 

o Sugestões 

o Semelhança 

o Simpatia (Liking) equivalente ao princípio de Atratividade  

 Suporte a credibilidade: 

o Autoridade 

Com a exclusão dos princípios listados acima, ficam somente 16 novos 

princípios que se diferem da teoria de Fogg (2003) em relação a teoria de Oinas-

Kukkonen e Harjumaa (2008), estes são descritos no quadro 3 com base na 

iconografia adaptada de Barboza Jr e Silveira (2016). 

Quadro 3 - Princípios distintos da teoria de Oinas-Kukkonen e Harjumaa (2008)  em relação a teoria 
de Fogg (2003), adaptado de Barboza e Silveira (2016). 

Suporte à tarefa primária 
A categoria de suporte a tarefa primária tem como princípio apoiar a realização da atividade em 

questão. 

Ícone Princípio Definição 

 

Personalização 

Sistemas que possibilitem a personalização de suas 
características ou recursos por parte do usuário, podem 
aumentar a capacidade de persuasão. 

Suporte a diálogo 
A categoria de suporte a diálogo está relacionada ao feedback do Sistema. 

Ícone Princípio Definição 

 

Lembretes 

O sistema deve lembrar o usuário dos seus objetivos e 
comportamento alvo, persuadindo-o para alcançar os 
resultados esperados. 

 

Função social 

Usar uma abordagem social dando apoio ao usuário pode 
favorecer os propósitos da persuasão. 

Suporte a credibilidade 
A categoria de suporte a credibilidade está relacionada a tornar o sistema mais confiável. 

Ícone Princípio Definição 

 

Confiabilidade O sistema deve oferecer informações verdadeiras e 
imparciais aumentando as chances de persuadir. 
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 Perícia Sistemas devem demonstrar perícia nas informações, no 
sentido de sempre estar atualizado ou sem erros. 

 

Credibilidade 
superficial 

A credibilidade superficial está relacionada com a primeira 
impressão do usuário com o sistema que está usando, o 
mesmo deve demostrar um interface satisfatória e 
funcionalidade lógica. 

 

Sensação do mundo-
real 

Destacar as pessoas ou empresas que contribuem com o 
conteúdo do sistema, aumenta a sua credibilidade. 

 

Endossos de 
terceiros 

Endossos de fontes conhecidas e respeitadas aumentam a 
credibilidade no sistema. 

 

Verificabilidade O sistema deve oferecer meios para se verificar a exatidão 
dos conteúdos que utiliza.  

Suporte Social 
A categoria de suporte social está relacionada com a persuasão do usuário por meio de mecanismos 

de influência social 

Ícone Princípio Definição 

 

Aprendizagem social 

Observar outros realizando um comportamento alvo pode 
fazer com que o usuário aprenda e seja influenciado a 
adotar tal comportamento. 

 

Comparação social 

O sistema deve fornecer meios para compartilhar e 
comparar o desempenho com outros usuários, possibilitando 
principalmente a comparação de resultados o que pode 
persuadir a realização de um comportamento. 

 

Influência normativa 

A influência normativa ou pressão em pares pode aumentar 
a probabilidade de se persuadir o usuário a adotar um 
comportamento. 

 

Facilitador social 

O sistema deve possibilitar ao usuário discernir que outros 
estão realizando o comportamento alvo junto com ele para 
que o mesmo seja mais facilmente persuadido.  
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Cooperação 

A possibilidade de cooperação para atingir um objetivo pode 
persuadir o usuário a adotar uma atitude ou comportamento. 

 

Concorrência 

A competição é um princípio persuasivo que leva o usuário a 
adotar uma atitude ou comportamento para alcançar um 
objetivo frente aos demais. 

 

Reconhecimento 

O sistema deve oferecer reconhecimento público dos 
usuários que obtiveram sucesso adotando uma atitude ou 
comportamento alvo, aumentando a probabilidade de que 
outros adotem tais mudanças. 

 

Os princípios definidos por Fogg (2003) e Oinas-Kukkonen e Harjumaa (2008) 

são aplicados no design de sistemas computacionais sendo estes diretamente 

criados com objetivos de persuasão ou não. Assim, dentro desse contexto, Bogost 

(2007) define um termo denominado de jogos persuasivos. 

O autor aborda a temática referente a persuasão nos jogos definindo a 

retórica procedural, conforme Bogost (2007) nos jogos digitais existem diversas 

estratégias de persuasão e o jogador é constantemente colocado em contato com 

tais estratégias, mesmo em jogos que não são criados diretamente com o foco em 

persuadir para a mudança de algum comportamento ou atitude, os elementos de 

persuasão estão presentes. 

A retórica procedural proposta pelo autor aproveita os mecanismos visuais e 

simbólicos presentes nos jogos digitais e principalmente dos processos interativos 

para trabalhar com a persuasão por meio de processos. Para Bogost (2007), quando 

o jogador interage com o jogo e segue as regras previamente estabelecidas, está 

sendo persuadido por meio de processos. Neste sentido, os jogos, por meio das 

suas regras e objetivos, podem persuadir o jogador a refletir sobre determinada 

situação ou fato e com isso promover as mudanças propostas pela persuasão ou 

simplesmente despertar no jogador a motivação no ato de jogar. 

Os jogos persuasivos podem desenvolver o pensamento crítico no jogador, e 

o faz por meio da sua mecânica e retórica visual, que juntos compõem a retórica 
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processual (Bogost, 2007). Por sua abrangência, a retórica processual pode 

potencializar o impacto comunicacional das mensagens transmitidas pelos 

elementos presentes nos jogos digitais (Barboza Jr e Silveira, 2016). 

Diante desse cenário, os jogos digitais são capazes de fornecer informações 

para os jogadores, que podem ser úteis para o próprio jogo ou para o mundo real no 

sentido de possuir relevância para o jogador fora do jogo, como por exemplo, 

conhecimento em algum conceito, o que pode acarretar em novas competências. 

Embora a proposta base dos jogos digitais seja principalmente o 

entretenimento, possuindo ou não o objetivo em persuadir para a mudança de 

comportamento ou atitude, na sua grande maioria acabam utilizando elementos 

persuasivos no sentido de procurar manter o jogador jogando (Fogg, 2003).  

Bogost (2007) questiona os princípios de Fogg (2003) para definir a diferença 

entre os jogos persuasivos e as tecnologias persuasivas, de modo geral o autor 

aborda que os princípios de Fogg (2003) não levam em conta o engajamento do 

usuário no contexto de dar sugestões para tomar decisões que alterem seu 

comportamento ou atitude.  

Para o autor, as tecnologias persuasivas assumem que o usuário já possui 

certo conhecimento e não lhe é dado argumentos para que este possa entender 

melhor os conceitos envolvidos na ferramenta e possa refletir sobre esses fatos no 

mundo real. Os únicos princípios relacionados com os jogos persuasivos, para 

Bogost (2007) são o princípio da redução e tunneling, porém o autor comenta que 

Fogg (2003) não relaciona esses princípios com a representação procedural 

presente nos jogos persuasivos.  

De certo modo, os autores Fogg (2003) e Oinas-Kukkonen e Harjumaa (2008) 

bem como Cialdini (2001) procuram definir princípios que podem ser utilizados para 

persuadir uma pessoa, como serão aplicados fica a cargo do persuasor e do meio 

que o mesmo está utilizando. Sendo assim, o foco desta seção é elencar quais dos 

elementos ou estratégias de persuasão podem ser aplicados no design de jogos 

digitais com diferentes propósitos. 

Diferentes tipos de jogos digitais costumam empregar diversos princípios 

relacionados a persuasão vistos anteriormente, como por exemplo, o 
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condicionamento, fornecendo ao jogador recompensa por alguma tarefa concluída, 

ou ainda o princípio do automonitoramento para que o jogador visualize seu 

desempenho ou o desempenho de outros jogadores, o que é definido por alguns dos 

princípios sociais de persuasão. 

Autores como Orji et al. (2014) abordam os princípios de persuasão definidos 

por Fogg (2003) e Oinas-Kukkonen e Harjumaa (2008) aplicados em jogos para 

diferentes tipos de jogadores, contudo o foco deste trabalho é elencar quais 

estratégias propostas pelos autores aqui citados podem ser aplicadas em jogos 

digitais, deixando livre o uso de um ou de outro princípio para os designers do jogo 

conforme a necessidade, público ou contexto de cada projeto. 

Assim, com base na literatura apresentada nesta seção, a figura 2 demonstra 

as estratégias de persuasão que podem ser aplicadas na área de jogos digitais 

tendo como base os seis princípios de Cialdini (2001) e os princípios relacionados a 

tecnologia persuasiva de Fogg (2003) e o design persuasivo de Oinas-Kukkonen e 

Harjumaa (2008).  

 

Figura 2 – Estratégias de persuasão em jogos digitais 
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Essas estratégias foram selecionadas tendo como base sua relevância com a 

área de jogos digitais, também foram retiradas as ambiguidades entre os princípios 

propostos por Fogg (2003) e Oinas-Kukkonen e Harjumaa (2008). Como 

mencionado, os princípios propostos por Cialdini (2001) são a base para os demais 

princípios, aqueles que também se repetem nas outras teorias aqui descritas foram 

retirados. 

As estratégias de persuasão são potencializadas com as tecnologias, em 

destaque os jogos digitais, esses fazendo uso dos elementos de persuasão aqui 

propostos, podem promover a motivação dos jogadores quer seja para continuar no 

jogo quer seja para promover a mudança de um comportamento ou atitude (Bardhan 

et al., 2016; Hamari et al. 2014; Duarte e Carriço, 2013). Assim, a utilização de jogos 

digitais com o propósito direto de persuasão ou aqueles que somente utilizam 

algumas estratégias persuasivas possuem potencial para promover a motivação do 

jogador.   

Essa hipótese de que a persuasão pode promover a motivação é pesquisada 

em áreas como, por exemplo, na saúde, as pesquisas mais comuns são referentes à 

aplicações para mudança de comportamento no sentido de ter uma boa 

alimentação, por exemplo, ou ainda relacionadas a prática de atividades físicas 

(Kientz et al. 2016; Orji et al., 2014; Consolvo et al. 2009).  

Elementos como competição, diálogo, simulação entre outros podem ser 

utilizados para motivar um comportamento em qualquer contexto (Orji et al., 2014; 

Oinas-Kukkonen e Harjumaa, 2008; Fogg, 2003). Assim, se faz necessário definir o 

conceito de motivação para que este não seja confundido com persuasão e com isso 

se estabeleça quais elementos motivadores podem ser explorados nos jogos 

digitais. Este conceito de motivação será discutido na próxima seção. 

3.2 Motivação 

Conforme Barboza Jr e Silveira (2016) com base em definições vernaculares 

e autores relacionados à área, a motivação possui duas possíveis definições, a 

primeira definição é relacionada a um ato de motivar alguém a fazer uma 

determinada tarefa, neste caso existe um agente externo à pessoa que está sendo 

motivada, uma segunda definição coloca que a motivação pode ser um processo ou 
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energia que faz com que o ser humano realize algo por vontade própria, o que 

demonstra um impulso interno motivado por necessidades inerentes ao ser humano 

e a seu meio.  

Ryan e Deci (2000b) corroboram para essas definições classificando a 

motivação em intrínseca e extrínseca, a motivação intrínseca se refere a fazer algo 

porque é interessante ou agradável para o agente da ação, já a motivação 

extrínseca se refere a fazer algo por uma recompensa ou para se chegar a um 

resultado esperado para um agente externo ou até mesmo para receber algo pela 

realização da ação. Para os autores, tanto a intrínseca quanto a extrínseca podem 

ser condicionadas por níveis diferentes de motivação que varia de pessoa a pessoa.  

A motivação intrínseca é empregada em diferentes pesquisas, principalmente 

na área de educação. Nesta área os autores que realizam as pesquisas buscam 

meios de promover a motivação intrínseca nos alunos para que estes despertem o 

interesse no processo de aprendizagem (Stirling, 2013; Ryan e Deci, 2000b; Keller, 

1987), assim como o interesse que possuem para a realização de outras atividades 

como por exemplo, atividades relacionadas ao entretenimento.  

Embora Ryan e Deci (2000b) não sejam os precursores sobre o assunto que 

diz respeito a motivação, seus trabalhos são citados em diferentes linhas de 

pesquisa. Assim, nota-se que existem diversas pesquisas e teorias relacionadas ao 

assunto de motivação, contudo a que é frequentemente encontrada nas áreas de 

educação, jogos e suas relações é a teoria da Autodeterminação proposta pelos 

autores citados anteriormente.  

A mais de três décadas essa teoria vem sendo estudada e possui um número 

relativamente considerável de trabalhos que a utilizam em áreas como negócio, 

saúde e educação. No site2 criado pelos autores dessa teoria é possível obter uma 

amostra dos diversos artigos propostos tendo como princípio a teoria da 

Autodeterminação de Ryan e Deci (2000a), inclusive com trabalhos publicados no 

ano em que esta tese foi escrita. 

Vassileva (2012) classifica a teoria da Autodeterminação como uma “super-

teoria” assim como outras teorias relacionadas ao assunto no que intitulou como 

espectro de teorias de motivação na psicologia, exibido na figura 3. 
                                            
2 Site referente a Teoria da Autodeterminação: http://selfdeterminationtheory.org 
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Figura 3 – Espectro de teorias de motivação na psicologia adaptado de Vassileva (2012) 

A autora cita somente algumas teorias, em uma busca na literatura é possível 

obter uma vasta quantidade de outras teorias já que esse assunto é pesquisado a 

vários anos. Conforme aponta Vassileva (2012), essa vasta quantidade de teorias 

possuem como foco a experiência da pessoa com o meio, com outros indivíduos ou 

com a sociedade. Neste trabalho assim como colocado pela autora, se utiliza a 

classificação da motivação em intrínseca e extrínseca como já comentado 

anteriormente, porém aqui não tem a presunção de discutir a validade dessa divisão 

nem tão pouco discutir suas divergências na literatura. 

Os autores Ryan e Deci (2000a) procuram relacionar essas duas 

classificações de motivação em relação as necessidades humanas básicas definindo 

três necessidades: autonomia, competência e relacionamento (no sentido de 

pertencimento). A teoria proposta engloba seis outras subteorias, por isso sua 

classificação de “super-teoria” por Vassileva (2012).  

As seis subteorias propostas na teoria da Autodeterminação são: 

 Teoria da avaliação cognitiva: define que fatores relacionados ao 

contexto social podem produzir variações na motivação intrínseca. 

Além do contexto social, elementos como recompensas, comunicação 

e feedback durante a realização de uma tarefa podem aumentar a 

motivação intrínseca pois estão relacionados a satisfação de uma das 

necessidades básicas humana, neste caso, a competência, como 

coloca os autores. Porém esse sentimento de competência deve estar 

acompanhado de um senso de autonomia para que com isso 
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promovam um aumento da motivação intrínseca. É possível perceber 

que esses aspectos relacionados a competência e autonomia são os 

elementos chaves abordados nessa teoria e são o suporte para a 

motivação intrínseca (Ryan e Deci, 2017). 

 Teoria da integração organísmica: detalha as diferentes formas de 

motivação extrínseca propostas pelos autores e os fatores sociais que 

aumentam ou diminuem a internalização da motivação extrínseca pelo 

indivíduo, procurando automatizar a implementação de um dado 

comportamento. Esta teoria estuda como a pessoa pode adquirir e 

internalizar um processo, passando do estado de não motivação para o 

estado de motivação intrínseca, onde as regulações externas 

(processos reguladores da motivação) podem ser internalizadas se 

transformando em internas. O papel da autonomia e do relacionamento 

são essenciais para a internalização da motivação extrínseca (Ryan e 

Deci, 2017). 

 Teoria das orientações de causalidade: propõe um modelo para estilos 

reguladores (orientação impessoal, orientação de controle e orientação 

de autonomia), define domínios entre os tipos de motivação, de 

regulação e causalidade procurando orientar o comportamento 

autodeterminado da pessoa. A orientação impessoal visa a 

competência; a orientação de controle é relacionada a tipos de 

recompensa e aprovação e a orientação de autonomia é relacionada 

ao interesse próprio (Ryan e Deci, 2017). 

 Teoria das necessidades psicológicas básicas: está relacionada a 

saúde e bem-estar do indivíduo, o pressuposto dessa teoria é que a 

pessoa bem desenvolvida desperta o sentido de self, fazendo surgir as 

necessidades intrínsecas de autonomia, competência e relacionamento 

social. Essas necessidades são interdependentes e o desenvolvimento 

de uma promove o das outras. Conforme Ryan e Deci (2017) um 

ambiente que dê suporte a essas necessidades pode promover o bem-

estar psicológico do indivíduo o que está diretamente relacionado a 

motivação intrínseca despertada na realização de uma atividade. 

 Teoria dos conteúdos objetivos: esta teoria faz uma relação entre os 

objetivos intrínsecos e extrínsecos e as três necessidades básicas. 
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Distingue objetivos intrínsecos como crescimento pessoal e 

relacionamento social e objetivos extrínsecos como obtenção de 

reconhecimento social, bens materiais etc. Ryan e Deci (2017) 

argumentam que objetivos intrínsecos que dão suporte as 

necessidades de autonomia, competência e relacionamento promovem 

o bem-estar psicológico, já os objetivos extrínsecos que não suportam 

essas necessidades irão promover o sentido oposto. 

 Teoria da motivação de relacionamentos: estuda a questão de 

relacionamento individuais e em grupo, o que está diretamente ligado a 

necessidade psicológica básica de relacionamento. Nesta teoria, Ryan 

e Deci (2017) colocam que os relacionamentos são fatos essenciais 

para o bem-estar, visto que são uma das necessidades básicas, eles 

promovem satisfação. Os autores comentam que essa relação deve 

possuir qualidade para que se obtenha o bem-estar, satisfazendo 

assim a necessidade de relacionamento e em graus diferentes as 

necessidades de autonomia e competência. 

É possível perceber nestas seis subteorias que todas procuram abordar as 

três necessidades psicológicas básicas (autonomia, competência e relacionamento) 

com relação ao indivíduo, seu meio ou atividade. A necessidade de autonomia é o 

sentimento de poder ter independência, a pessoa é dita autônoma quando suas 

preferências e vontades guiam suas tomadas de decisões quanto a querer realizar 

uma tarefa ou não. Essa autonomia para decidir realizar ou não uma atividade é 

relacionada a um processo volitivo que se refere a vontade do indivíduo de realizar 

algo por vontade própria (Filsecker e Kerres, 2014; Reeve, 2004).  

Outra necessidade psicológica básica encontrada na teoria da 

Autodeterminação e suas subteorias é a competência, relacionada a capacidade que 

uma pessoa possui para vencer obstáculos ou desafios que estão dentro das suas 

habilidades individuais, possibilitando assim que exercite sua capacidade e 

conhecimento para atingir níveis satisfatórios nos resultados esperados e obter com 

isso feedbacks positivos que demonstrem que é capaz de realizar dada tarefa.  
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A última necessidade psicológica básica é referente ao relacionamento. Seu 

significado é no sentido de pertencimento, em que o indivíduo se sente parte de um 

grupo e com isso se sinta valorizado nesse grupo ou meio.  

Como mencionado, a teria da Autodeterminação é explorada em diversas 

áreas como saúde, educação e jogos. Nesta pesquisa o foco será na área de jogos 

digitais, logo, serão considerados trabalhos que relacionam essa teoria com os 

jogos. 

Barboza Jr e Silveira (2016) comentam que essas necessidades básicas 

estão presentes em jogos digitais de entretenimento e devem ser analisadas 

também nos jogos digitais educacionais, porém em uma análise geral, sem distinguir 

o foco do jogo, é possível notar que os jogos digitais procuram trabalhar essas 

necessidades nas mais variadas formas. 

Nos jogos digitais, a competência é diretamente relacionada a dificuldade 

crescente que os jogos possuem, em que se balanceia a dificuldade conforme as 

habilidades do jogador. O relacionamento interno ao jogo, nos casos em que é 

aplicado, é proposto por meio da relação com outros jogadores e quando este 

relacionamento é externo, se dá com o indivíduo e seu convívio social no meio em 

que está inserido. Já a autonomia está presente inicialmente na vontade do próprio 

jogador em jogar algo e enquanto joga, mostra sua autonomia para decidir o que 

fazer dentro do jogo sem interferências externas, mesmo que haja internamente ao 

jogo regras que o mesmo deve seguir para a compleição dos objetivos, o jogador se 

sente autônomo (Barboza Jr e Silveira, 2016). 

Ryan et al. (2006) aplicaram a teoria da Autodeterminação com jogos digitais 

para analisar os fatores envolvidos com a motivação intrínseca e como os jogos 

podem afetar o bem-estar. Os autores comentam e é possível observar isso na 

literatura, que os jogos digitais podem afetar de forma positiva ou negativa no que se 

refere a parte psicológica do jogador, no entanto, o escopo deste trabalho não é 

discutir esse aspecto. Para os autores, os jogos são intrinsecamente motivadores e 

devido a isso despertam o interesse por parte do jogador.  

Em sua pesquisa, Ryan et al. (2006) propõem uma forma de medir a 

necessidade de satisfação nos jogos denominada de Player Experience of Need 

Satisfaction (PENS). O PENS define meios de medir aspectos como autonomia no 



49 
 

jogo; competência no jogo; controles intuitivos; preferência por jogar novamente; 

satisfação em jogar; presença no jogo e relacionamento no jogo. 

Os autores reforçam que as três necessidades psicológicas básicas 

(autonomia, competência e relacionamento) propostas pelas subteorias da teoria da 

Autodeterminação estão presentes nos jogos digitais. Concluindo que a necessidade 

de autonomia e competência estão relacionadas com o aumento do sentimento de 

presença no jogo e com relação aos controles intuitivos, essas duas necessidades 

geralmente são satisfatórias em jogos individuais. No entanto, em jogos multiplayers, 

Ryan et al. (2006) identificaram que as três necessidades são geralmente 

contempladas.  

Como pode ser notado, os jogos digitais possuem características que podem 

promover a motivação intrínseca, levando em consideração as três necessidades 

propostas por Ryan e Deci (2000a), contudo, somente as definições dessas 

necessidades não são suficientes para se obter elementos mais concretos 

referentes as reais características que os jogos digitais possuem e que podem 

despertar a motivação nos jogadores.  

Diante disso, se faz necessário um estudo sobre quais características – que 

satisfazem essas necessidades básicas – estão presentes nos jogos digitais.  

Malone e Lepper (1987) propuseram uma taxonomia que define heurísticas 

para auxiliar no design de jogos digitais com foco em educação, no entanto, essa 

taxonomia pode ser utilizada em jogos de diferentes focos e não somente nos jogos 

que envolvam educação como elemento central. 

A taxonomia proposta pelos autores define que a motivação intrínseca pode 

ser individual ou interpessoal.  A motivação individual é despertada por estímulos 

internos ao indivíduo, o que se remete as duas necessidades básicas propostas por 

Ryan e Deci (2000a), a autonomia e a competência. Já a motivação interpessoal 

está relacionada em atividades que possuem elementos como colaboração ou de 

modo geral, interação com outros indivíduos. Essa motivação está relacionada com 

a necessidade básica de relacionamento. 

As heurísticas propostas por Malone e Lepper (1987) são exibidas no quadro 

4 juntamente com os ícones adaptados de Barboza Jr e Silveira (2016). 



50 
 

Quadro 4 - Taxonomia de Malone e Lepper (1987) adaptado de Barboza Jr e Silveira (2016) 

Ícone Heurística Definição 

Motivações individuais 

 

Desafio 

A atividade deve promover níveis contínuos de dificuldades. O 
desafio é composto por componentes como objetivos claros; 
resultados incertos usando níveis de dificuldades variadas, níveis 
de objetivos, informações ocultas; aleatoriedade e feedback do 
desempenho do usuário. O desafio está ligado ao sentido de auto 
estima do usuário. 

 

Curiosidade 

A curiosidade pode ser dividida em sensorial e cognitiva. 
Curiosidade sensorial está relacionada com os estímulos providos 
pelo ambiente da atividade, como sons; efeitos de câmera; 
aspectos visuais; etc.  Curiosidade cognitiva está ligada a uma 
estrutura de conhecimento bem formada por características como 
completude, consistência e parcimônia. A curiosidade é 
estimulada quando o usuário sente que falta ou é alterada 
algumas dessas características em sua estrutura de 
conhecimento. 

 

Controle 

O senso de controle está relacionado a necessidade de 
autonomia e competência do usuário, consiste em deixar o 
usuário controlar o ambiente em questão, como por exemplo, 
fazer personalizações no ambiente. 

 

Fantasia 

A atividade deve envolver o usuário em situações lúdicas 
determinadas por elementos narrativos, elementos estes criados 
conforme objetivos da atividade, abrangendo aspectos 
emocionais e cognitivos que permita ao usuário criar imagens 
mentais de situações físicas e sociais o que pode levar a estados 
de imersão. 

Motivações interpessoais 

 

Cooperação 

A atividade pode se tornar mais atrativa se os usuários atuam 
juntos com vistas à compleição de uma tarefa. 

 

Competição 

Ações concorrentes que afetam uns aos outros podem colaborar 
com o aumento da atratividade da tarefa proposta. 

 

Reconhecimento 

Elementos que permitam ao jogador explicitar o resultado de seus 
esforços para outros do mesmo grupo contribuem para o 
aumento da motivação. 

 

Os autores Mysirlaki e Paraskeva (2010) estendem a taxonomia de Malone e 

Lepper (1987) embarcando o senso de comunidade, conceito este presente nos 

jogos massivos online e que em menor grau podem ser aplicados em jogos 
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multiplayer tradicionais, assim, é possível adicionar esse senso de comunidade a 

motivação interpessoal e relacionar essas heurísticas a necessidade básica de 

relacionamento proposta por Ryan e Deci (2000a). 

Em uma comparação das heurísticas propostas por Malone e Lepper (1987) e 

por Mysirlaki e Paraskeva (2010) com as estratégias de persuasão expostas na 

seção anterior, é possível notar que as motivações interpessoais estão presentes 

como estratégias de persuasão nos grupos associados a princípios sociais. Assim, 

estes conceitos serão tratados aqui como estratégias de persuasão e não como 

conceitos relacionados a motivação intrínseca, embora estes promovam a motivação 

intrínseca satisfazendo a necessidade básica de relacionamento. 

A figura 4 exibe os conceitos relacionados a motivação intrínseca que podem 

ser aplicados aos jogos digitais com base na literatura e adaptado de Barboza Jr e 

Silveira (2016).  

Como comentado anteriormente, os conceitos relacionados a motivação 

interpessoal como cooperação, competição, reconhecimento foram retirados por 

pertencerem as estratégias de persuasão, assim, foi adicionado um ícone que 

representa a necessidade básica de relacionamento ou senso de comunidade. 

 

Figura 4 - Conceitos relacionadas a motivação intrínseca em jogos digitais 

Os conceitos exibidos na figura 4, em parte, são direcionados a área 

educacional como proposto na pesquisa de Malone e Lepper (1987), contudo, 

percebe-se que essa formalização é extensível a área de jogos digitais que possuam 
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outros focos, como o entretenimento, facilitando assim a criação de design de jogos 

que empreguem tais elementos de forma mais consciente possibilitando promover 

níveis de motivação com êxito nos seus jogadores. 

Usando de forma consciente esses elementos é possível despertar níveis de 

engajamento (Martin, 2010) nos jogadores, embora a motivação extrínseca também 

possa despertar um certo grau de engajamento, este é passageiro e está 

condicionado aos estímulos externos.  

O engajamento promovido por meio da motivação intrínseca é considerado 

por alguns autores como mais duradouro, sendo assim, a próxima seção irá abordar 

as definições relacionadas a engajamento e quais caraterísticas devem ser 

utilizadas para que se consiga promover tal aspecto de forma satisfatória nos jogos 

digitais. 

3.3 Engajamento 

A definição de engajamento pode assumir diversas formas conforme o 

contexto que é aplicado, em algumas línguas pode ser associado como por 

exemplo, para relações maritais e até alistamento no exército. Nesta tese, conforme 

Barboza Jr e Silveira (2016), o significado para engajamento é relacionado ao 

estado de comprometimento, trazendo o sentido de estar envolvido em realizar uma 

tarefa.  

Esse conceito é pesquisado principalmente na área de educação na qual os 

autores procuram entender como engajar o estudante no processo de 

aprendizagem. Fredricks et al. (2004) contribuem para a definição aqui apresentada 

pois também colocam que engajamento significa o empenho do estudante na sua 

vida acadêmica. Os autores classificam o engajamento em três tipos: engajamento 

comportamental; emocional e cognitivo.  

O engajamento comportamental é o envolvimento com a atividade que está 

em foco, como por exemplo, seguir as regras estabelecidas para a sua realização. 

Engajamento emocional está relacionado com o sentimento de pertencer ao grupo, 

das reações positivas e negativas dadas pelos demais envolvidos no grupo e 

também em questões de reconhecimento dos resultados obtidos na atividade. Já o 

engajamento cognitivo está relacionado com o esforço demandado para a realização 
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da tarefa enfrentando os desafios propostos (Fredricks et al. 2004; Alcides Jr e 

Silveira 2016). 

Percebe-se com essa classificação e definições que o engajamento no 

sentido de estar envolvido em uma atividade, também é aplicado na área de jogos e 

se assemelha muito ao que os jogos promovem nos seus jogadores. Autores como 

Filsecker e Kerres (2014) abordam esse conceito e definem que engajamento deve 

ser diferenciado do conceito relacionado a motivação e que ambos devem ser 

estudados quando se fala de jogos educacionais.  

Os autores aproveitam a classificação de Fredricks et al. (2004) e definem o 

engajamento como um esforço dispendido por uma pessoa a fim de gerenciar e 

implementar sua intenção e ações para a realização e conclusão de uma tarefa com 

objetivos previamente estabelecidos, implicando nos três tipos de engajamento 

propostos por Fredricks et al. (2004).  

Os autores citados anteriormente, definem um modelo teórico que distingue a 

motivação do engajamento quando este é comparado pelos autores com o processo 

volitivo, entende-se por volição o processo pelo qual o indivíduo decide realizar uma 

atividade para alcançar algum objetivo e após iniciar esse estado motivacional o 

processo volitivo é responsável em manter o indivíduo empenhado para a obtenção 

ou não do objetivo proposto na atividade.  

Por se tratar de um modelo conceitual e embora os autores descrevam 

algumas diretrizes para auxiliar no game design de um jogo educacional, não fica 

explicito quais elementos reais em relação a elementos de softwares devem ser 

usados na criação do design do jogo educacional.  

Outra teoria relacionada ao conceito de engajamento aqui proposto e 

conforme Filsecker e Kerres (2014) é interligada com a motivação intrínseca, é a 

Teoria do Fluxo proposta por Csíkszentmihályi (1990). 

A teoria de Csíkszentmihályi (1990) define que o envolvimento em uma 

atividade é pleno - o que é definido na teoria como estado de fluxo -  se o indivíduo 

está engajado.  Conforme o autor, o estado de fluxo ocorre quando as habilidades 

das pessoas são compatíveis com os desafios propostos na atividade. A figura 5 

mostra a zona do fluxo proposta por Csíkszentmihályi (1990). 
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Figura 5 - Zona do estado de fluxo adaptado de Csíkszentmihályi (1990) 

Como pode ser notado na figura 5, se deve ter um equilíbrio entre as 

habilidades e os desafios propostos na atividade ou jogo para que o indivíduo se 

mantenha engajado ou no estado de fluxo. O autor descreve alguns componentes 

que podem estar presentes na criação de uma atividade para que esta possa 

despertar ou fazer com que o indivíduo entre no estado de fluxo, esses 

componentes são elencados a seguir: 

 Equilíbrio entre o nível de habilidade e de desafio 

 A junção entre a atividade (ação) e a consciência 

 Objetivos claros 

 Feedback direto e imediato 

 Concentração na tarefa 

 Senso de controle pessoal 

 Perda do sentimento de autoconsciência 

 A transformação do tempo 

Uma atividade que priorize esses componentes pode se tornar intrinsicamente 

gratificante para o indivíduo o que pode colocá-lo em estado de fluxo.  

Jogos digitais possuem os mecanismos necessários para se trabalhar esses 

componentes e com isso aumentam a probabilidade de se obter o estado de fluxo ou 

o engajamento com maior êxito em diferentes atividades. No entanto, assim como 

na área de educação, o conceito de engajamento na área de jogos digitais também 
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possui divergências, contudo, os autores Boyle et al. (2012) realizaram uma revisão 

sistemática da literatura a fim de eliminar essas divergências na área de jogos 

digitais de entretenimento. 

Boyle et al. (2012) consideraram na revisão sistemática da literatura alguns 

aspectos relacionados ao engajamento, como: experiência subjetiva, aspecto 

essencial que analisa as experiências no momento em que o jogador está jogando; 

motivos para jogar, esse aspecto conforme os autores possuem uma relação com o 

engajamento mais duradouro; também analisaram aspectos como uso do jogo, 

tempo gasto pelos jogadores nos jogos, intenções em jogar, mercado de jogos e por 

fim o impacto dos jogos na satisfação pessoal. 

Os autores levaram em consideração somente os aspectos positivos do 

engajamento nos jogos digitais. Obviamente pesquisas que analisem os pontos 

negativos como vícios devem ser trabalhadas, contudo não é foco desta tese discutir 

tais pontos. Dentre as definições apontadas na revisão, nota-se a relação com os 

aspectos já discutidos anteriormente nessa seção, onde o engajamento mesmo em 

jogos digitais, trata do envolvimento do jogador com a atividade, e se percebe uma 

relação com os aspectos propostos pela Teoria do Fluxo de Csíkszentmihályi (1990). 

Além dessas definições, é possível ainda perceber relações do engajamento 

com algumas terminologias da área de jogos digitais comumente utilizadas em 

pesquisas como por exemplo imersão, controle, prazer em jogar, presença no 

mundo virtual entre outras. 

Todos os autores que foram pesquisados procuram elencar aspectos que 

orientem pesquisas na área de engajamento, aqui com foco em jogos digitais de 

forma geral. Embora as pesquisas deem um norte para o assunto, não fica claro 

quais aspectos devem ser trabalhados nos jogos para que estes possam promover o 

engajamento no jogador e além disso, como aplicar os possíveis aspectos 

relacionados a engajamento no design de jogos digitais.  

Sendo assim, se faz necessário definir os aspectos relacionados ao 

engajamento que podem estar presentes nos jogos digitais, esses aspectos foram 

caracterizados pelos autores Bouvier, Lavoué e Sehaba (2014). 
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 Assim como os demais autores, Bouvier et al. (2014) relatam as divergências 

das definições de engajamento na literatura e a complexidade em se definir o 

mesmo, contudo, procuram relacionar alguns conceitos comumente encontrados na 

área de jogos digitais para definir o engajamento. 

Bouvier et al. (2014) elencam cinco conceitos relacionados a engajamento na 

área de jogos digitais, são eles: atenção, imersão, envolvimento, presença e fluxo. 

Como esses conceitos são relacionados ao engajamento e possuem divergências 

na literatura, os autores fornecem uma terminologia mais precisa a fim de retirar a 

ambiguidade (Alcides Jr. e Silveira, 2016). 

O quadro 5 mostra as definições propostas por Bouvier et al. (2014) e cada 

conceito é representado por meio de ícones adaptados de Alcides Jr. e Silveira 

(2016). 

Quadro 5 - Conceitos relacionados a engajamento (Bouvier et al. 2014) adaptado de Barboza Jr e 
Silveira (2016) 

Ícone Termo Definição 

 
 
 
 
 
 

 

Atenção 
 

Fator crucial para o engajamento, é dividida em: área 
alvo da atenção, intensidade e duração. A atenção 
pode ser capturada por um estímulo externo ou 
voluntariamente, conforme interesse da pessoa e pode 
ser despertada pelo conteúdo da atividade. 

 
 
 
 
 
 

 

Envolvimento 

Disposição para trocar informação com o sistema, no 
sentido de adquirir ou transmitir informação. O 
envolvimento depende da relevância das ferramentas 
de interação no contexto do jogo. 

 

Imersão 

A imersão estimula o sentido do jogador por meio de 
elementos sensoriais, desafios ou imaginação, fazendo 
com que o jogador substitua a percepção do mundo 
real pela representação do mundo virtual. 

 

Presença 

Sentimento de existência no mundo virtual. Mesmo o 
participante estando ciente da virtualidade, o 
sentimento de existência refere-se a aceitar a interagir 
no mundo virtual e incorporar o papel proposto no 
ambiente. 

 

Fluxo 

Estado mental de intensa concentração, classificado 
como um subcomponente do estado de presença com 
foco na dimensão de desafio da experiência. Logo é o 
equilíbrio entre habilidades e desafios. 
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As definições dos conceitos exibidos no quadro 5 detalham cada termo que 

conforme os autores são relacionados à engajamento. Esses conceitos estão 

relacionados com fatores ligados a motivação, assim, os fatores motivacionais são 

responsáveis em promover o engajamento.  

Bouvier et al. (2014) resgatam as necessidades psicológicas básicas 

propostas na Teoria da Autodeterminação de Ryan e Deci (2000b) partilhando das 

mesmas discussões já tratadas neste trabalho em que os jogos digitais possuem 

potencial para satisfazer essas necessidades básicas.  

Os autores ainda colocam que essas necessidades básicas são na realidade 

a necessidade das pessoas de sentirem emoções e os jogos digitais possuem 

características para satisfazer essas emoções, o que pode ser explicado com o 

comportamento engajado do jogador.   

Os autores identificam ainda quatro tipos de comportamento engajado e os 

relacionam com as necessidades psicológicas básicas da Teoria da 

Autodeterminação (Ryan e Deci, 2000b), os tipos de comportamento identificados 

por Bouvier et al. (2014) são: 

 Engajamento ambiental, relacionado com a necessidade de autonomia. 

Esse tipo de comportamento engajado envolve a contemplação e a 

curiosidade no jogo, é o envolvimento do jogador em descobrir o 

ambiente do jogo, de fazer mudanças, da estética, da sua imersão no 

mundo virtual; 

 Engajamento social, relacionado com a necessidade de 

relacionamento presentes em jogos que permitem a questão social, 

como por exemplo, os chamados Jogos Massivos Multijogadores 

Online. Nos jogos que utilizam esse conceito, é possível criar grupos, 

realizar alianças entre outros aspectos. Esse engajamento está 

pautado na persuasão relacionada a questão social como competição, 

colaboração e reconhecimento social, e obviamente faz relação com a 

questão social que promove a motivação; 

 Auto engajamento, possui relação com a necessidade de autonomia. 

Esse comportamento faz relação com a conexão do jogador e seu 
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personagem diretamente ligada a opções de personalização do 

mesmo; 

 Engajamento na ação, relacionado as necessidades de competência e 

autonomia. É o engajamento direcionado as ações do jogador dentro 

do jogo, seguindo as regras do mesmo para vencer, ganhar mais 

experiência, pontos, etc. Neste tipo de engajamento o jogador precisa 

sentir que tem o controle dentro do mundo do jogo. 

Esses tipos de comportamentos engajados apontados pelos autores 

anteriormente citados nem sempre estão presentes em todos os tipos de jogos e 

consequentemente podem também não possuir o mesmo grau de intensidade. 

Porém todos são passíveis de serem trabalhados nos jogos digitais. 

Outro ponto a ser considerado é que esses tipos de engajamentos estão 

relacionados com os tipos de jogadores e o que os mesmos fazem quando estão 

jogando, percebe-se uma relação com os arquétipos de jogadores propostos por 

Bartle (2003), onde são definidos quatro tipos: socializadores (o fator mais 

importante é socializar e interagir com outros jogadores); exploradores (jogadores 

focados em descobrir todo o ambiente do jogo); conquistadores (jogadores que 

visam conseguir itens, pontos, conquistas, etc) e os assassinos (procuram mostrar 

suas habilidades derrotando outros oponentes ou algo em relação ao ambiente do 

jogo).  

Mesmo existindo a relação entre os tipos de engajamento e os tipos de 

jogadores, esta seção não tem como proposta discutir tais relações. Com isso, os 

termos ou conceitos aqui apresentados que estão diretamente relacionados ao 

engajamento, com base na literatura, são tratados de forma abrangente sem 

distinção ou correlação com a classificação de jogadores presentes na literatura.  

Os conceitos relacionados ao engajamento propostos na literatura pesquisada 

são exibidos na figura 6. Seguindo a proposta de Alcides Jr e Silveira (2016) e com 

algumas adaptações, os conceitos são aqui apresentados com a utilização de 

ícones. 
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Figura 6 - Conceitos relacionados ao engajamento 

Esses conceitos exibidos na figura 6 podem ser aplicados a diversos tipos de 

jogos levando em consideração os tipos de jogadores ou não.  Embora não sejam 

explícitos em sua definição colocando o que se deve usar exatamente no 

desenvolvimento de jogos digitais, procuram dar um caminho do que é considerado 

satisfatório para se promover o engajamento. 

Conforme foi discutido neste capítulo, notasse que é possível relacionar os 

três conceitos - persuasão, motivação e engajamento - a fim de elencar diretrizes e 

nestas, elementos mais concretos relacionados aos artefatos que possam ser 

aplicados na criação do game design auxiliando na elaboração e consequentemente 

no desenvolvimento do jogo final.  

Autores como Fogg (2003); Oinas-Kukkonen e Harjumaa (2008) e Orji et al. 

(2014), contribuem com a proposta implícita deste trabalho no sentido de discutirem 

que as técnicas de persuasão no âmbito da tecnologia e mais precisamente nos 

jogos digitais, podem promover a motivação intrínseca nos jogadores despertando 

os conceitos já discutidos referentes às necessidades básicas de autonomia, 

competência e relacionamento. Já os autores Ryan e Deci (2000b); Martin (2010); 

Bouvier et al. 2014, entre outros, contribuem colocando que despertando a 

motivação intrínseca é possível promover o engajamento do jogador na 

atividade/jogo proposto. 
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Não é foco desta tese, avaliar esses conceitos em jogos digitais já 

produzidos, e sim, definir diretrizes que orientem os game designers na elaboração 

do game design a fim de aplicar concretamente os referidos conceitos. As definições 

das diretrizes, os elementos de cada conceito e a relação entre as diretrizes serão 

discutidos no capítulo 5 que aborda a proposta desta tese com a definição de um 

framework para auxiliar o processo de game design. 

 Contudo, como já mencionado, as definições encontradas na literatura 

colocam alguns pontos que devem ser analisados para se aplicar os conceitos aqui 

definidos, porém não deixam claro quais elementos ou artefatos de jogos podem ser 

concretamente usados no desenvolvimento do game design afim de se usar de 

forma consciente tais artefatos relacionados aos conceitos aqui discutidos. Assim, é 

necessário antes de definir as diretrizes, analisar na literatura os principais artefatos 

relacionados ao game design propostos por autores da respectiva área. 

O próximo capítulo irá abordar o tema sobre o processo de game design e 

seus artefatos tento como base os autores pesquisados por Barboza Jr e Silveira 

(2016) além de outros que se façam necessários para melhor entendimento do 

assunto.  
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4 Desenvolvimento de jogos digitais: Etapas, Game Design, Game 

Design Document e Artefatos 

O desenvolvimento de jogos digitais envolve diferentes etapas que vão desde 

a concepção até a implementação do jogo propriamente dita. Neste capítulo, é dada 

uma visão geral dessas etapas para um entendimento do processo e em seguida 

foca-se em dois conceitos deste processo, o game design e o game design 

document; o primeiro diz respeito à criação do jogo - seu projeto de concepção - e o 

segundo a formalização ou documentação do projeto de criação do jogo para ser 

utilizada pela equipe de desenvolvimento. Ao final deste capítulo, são elencados os 

artefatos comumente presentes no game design com base na literatura pesquisada. 

4.1 Etapas no desenvolvimento de jogos digitais 

O desenvolvimento de jogos digitais envolve conceitos relacionados à 

Engenharia de Software no que tange à sua documentação e elaboração, pois não 

deixam de ser um software. Porém, um dos problemas nesse cenário é o alto grau 

de complexidade na elaboração de um jogo comparado ao desenvolvimento de um 

software convencional, podendo citar por exemplo, a inconsistência nos requisitos, a 

flexibilidade dos processos e a constante alteração da documentação durante todo 

processo. Há ainda a presença de uma diversidade de elementos que são 

particulares a jogos, como narrativa, elementos de arte, entre outros, não abarcados 

pelos processos convencionais de Engenharia de Software. 

Na literatura de Engenharia de Software, é possível encontrar diferentes 

modelos de processo no desenvolvimento de software, dos mais tradicionais como o 

Modelo em Cascata (Royce, 1970), Modelo em V (Pressman, 2010) e Modelo em 

Espiral (Boehm, 1986), até mais contemporâneos como o modelo ágil (Manifesto 

ágil, 2001) entre outros.  

Diversos autores como Rucker (2002), Flynt e Salem (2004), Adams e 

Rollings (2006), Arnowitz et al (2007) e Brathwaite e Schreiber (2009), procuram 

adaptar os processos de Engenharia de Software na elaboração de jogos digitais, 

porém o processo de desenvolvimento de um jogo digital é complexo, o que leva 

algumas empresas a adotarem processos próprios que vão se moldando com o 
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passar do tempo até atingirem uma qualidade satisfatória para a empresa e os 

demais envolvidos na equipe. 

Pesquisas que procuram métodos já consolidados da Engenharia de 

Softwares para serem adaptados ao desenvolvimento de jogos digitais apontam que 

o modelo de desenvolvimento ágil é o modelo mais promissor e que abarca a 

complexidade desde tipo de produto que possui elementos relacionados a multimídia 

e que também é considerado um software, além da multidisciplinaridade dos 

profissionais envolvidos. 

Os autores Kortmann e Harteveld (2009) abordam esse tema relacionando 

três modelos de desenvolvimento de software classificados como modelos ágeis, a 

citar, o modelo iterativo, adaptativo e extremo como possíveis modelos a serem 

utilizados no desenvolvimento de jogos digitais. Embora possam se adaptar melhor 

a projetos complexos e incertos como o que ocorre na especificação de requisitos de 

jogos digitais, somente sua aplicação, conforme os autores, não é passível de 

garantia de sucesso. 

Os autores procuram formalizar o processo de desenvolvimento de jogos 

digitais por meio do que chamam de Triadic Game Design (TGD), uma tríade 

composta por realidade, significado e diversão integrado ao modelo de 

desenvolvimento ágil. A figura 7 exibe o modelo de desenvolvimento da TGD. 

 

Figura 7 - Modelo de desenvolvimento TGD adaptado de Kortmann e Harteveld (2009) 

O modelo proposto pelos autores é baseado em Extreme Programming, e 

possui como foco projetos complexos que possuem principalmente requisitos não 

conhecidos desde o início. Em geral, o ciclo de desenvolvimento é centrado no 

usuário e a equipe deve ter uma relação constante com os mesmos para que se 

possa adaptar as possíveis alterações durante toda a fase de desenvolvimento.  
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Para os autores, o desenvolvimento de um jogo é um processo paralelo e 

iterativo onde o designer deve levar em conta os elementos da tríade e estar em 

constante contato com o seu usuário, permitindo um desenvolvimento colaborativo 

com a equipe e usuários finais. 

Assim como os autores citados anteriormente, os autores Laubisch e Clua 

(2010) procuram adaptar a metodologia ágil focada na gestão e planejamento, 

denominada Scrum, ao desenvolvimento de jogos digitais. A metodologia se 

preocupa na comunicação entre os membros da equipe e também com o cliente, 

para os autores, o sucesso na utilização do Scrum se dá pela fidelidade da equipe a 

seus princípios.  

Os princípios gerais dessa metodologia são: 3 papéis (cliente, gerenciador 

chamado de Scrum Master e o time), 3 cerimônias ou reuniões (uma reunião no 

início do Sprint, outra no final e as diárias) e 3 artefatos (materiais físicos, como lista 

de itens que devem constar no projeto, listagem do que deve ser feito em cada 

Sprint e um gráfico que demonstre o andamento da lista anterior). Laubisch e Clua 

(2010) procuram adaptar o Scrum para jogos, definindo assim a metodologia 

Scrum4Games.  

Na adaptação proposta pelos autores, o Scrum4Games possui duas equipes, 

uma com o time de desenvolvimento e outra com o time de designers, cada equipe 

possui outros papeis específicos. Nesta proposta o time de designers é considerado 

como clientes. Em cada uma das equipes deve existir um membro responsável em 

fazer a comunicação entre a equipe de desenvolvimento e a equipe de game design. 

Embora o modelo citado anteriormente careça de validações em projetos 

maiores, para os autores, o ganho que se tem dessas metodologias ágeis nos 

projetos de jogos está relacionado a sua prática e não a suas teorias, ou seja, o foco 

é desburocratizar o projeto e sua documentação. 

A literatura que visa estudar metodologias para o desenvolvimento de jogos 

digitais está direcionada ao estudo das metodologias ágeis, conforme os autores 

citados nesta seção, dentre outros. Esse tipo de metodologia é a alternativa que se 

mostra mais apropriada para a complexidade apresentada nos projetos de jogos 

digitais. Afirmação que pode ser notada na revisão sistemática feita por Hagan et al 

(2014). Nesta revisão, os autores pesquisam modelos de processos de 
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desenvolvimento de softwares que são ou podem ser utilizados no desenvolvimento 

de jogos digitais, é observado que abordagens como a metodologia ágil e híbrida 

são utilizadas por diversas empresas e pesquisadores da área, dentre essas 

metodologias, assim como discutido anteriormente, se encontra artigos que abordam 

a metodologia Scrum e Extreme Programming como metodologias mais apropriadas 

para o desenvolvimento de jogos digitais. 

Como pode ser percebido, o desenvolvimento de jogos digitais no que tange o 

assunto de metodologias, necessita de formalizações, contudo se percebe que as 

metodologias definidas na engenharia de softwares podem ser combinadas para 

cada etapa da elaboração de um jogo e cada equipe define o que melhor se adapta 

ao seu contexto. 

Assim, independente da metodologia que a equipe de desenvolvimento utilize, 

é importante seguir algumas etapas na elaboração de jogos digitais, etapas já 

consolidas na indústria e discutida por alguns autores como Bethke (2003), Bates 

(2004), Fullerton et al (2004), Salen e Zimmerman (2004) e Novak (2012). 

Analisando as etapas propostas pelos autores, é possível encontrar em um 

nível macro três etapas: pré-produção, produção e pós-produção, ou ainda algo 

mais detalhado que visa englobar a proposta desses autores citados e que Novak 

(2012) define oito etapas para o desenvolvimento de um jogo digital, como mostra a 

figura 8. 

 

Figura 8 - Fases no desenvolvimento de um jogo digital. Adaptado de Novak (2012) 
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As fases propostas por Novak (2012) no desenvolvimento de um jogo são 

explicadas a seguir: 

1 – Conceito: procura definir a ideia básica do jogo, transmitir a ideia 

para os demais integrantes da equipe, envolvendo análise de mercado, 

infraestrutura requerida, entre outros aspectos. Nesta fase pode ser 

produzido um documento do conceito do jogo onde constam: ideia 

geral do jogo, público, tipo ou gênero, plataforma, possíveis requisitos 

de hardware, direitos autorais, mercado e projeção de ganhos. 

2 – Pré-produção: é a fase de planejamento do jogo, envolvendo 

elementos de artes e roteiro, level design, mecânica etc; nesta fase, é 

gerado um primeiro documento descrevendo o jogo e envolve toda a 

equipe. 

3 – Prototipagem: nesta fase, pode ser criado um protótipo não-digital, 

utilizando materiais como papel, dados, entre outros elementos 

simples, ou pode ser criado um protótipo digital; este último acaba 

sendo o ponto de partida para a próxima fase. 

4 – Produção: fase onde o jogo digital, enquanto software, é produzido 

pela equipe de desenvolvimento, o documento do game design embora 

já exista, pode sofrer alterações nessa fase também. 

5 – Versão Alfa: trata-se de uma versão preliminar do jogo, devendo 

ser jogável do início ao fim. Nesta fase são realizados os testes para 

levantar os bugs, cujo principal objetivo é na funcionalidade da 

interface e teste do motor do jogo. 

6 – Versão Beta: fase em que se removem os erros apontados pela 

versão alfa, finalizando a interface, o que inclui a finalização também 

dos elementos de arte, áudio e outros aspectos não cobertos pela 

versão alfa. 

7 – Versão Gold: processo em que o jogo é enviado para distribuição. 

8 – Pós-produção: podem ser lançados complementos do jogo, 

atualizações, entre outros a fim de tornar jogo mais duradouro no 
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mercado. Alguns autores colocam que nesta fase pode ser redigido o 

post-mortem do jogo. 

Essas etapas servem como um possível guia para o desenvolvimento de um 

jogo, porém, podem ser adaptadas omitindo algumas fases dependendo o tamanho 

da empresa ou complexidade do jogo.  

Como pode ser notado, o processo de desenvolvimento de jogos digitais, 

embora guarde semelhanças com o processo de desenvolvimento de software 

convencional, ainda necessita de estudos para se definir quais técnicas são mais 

adequadas para sua elaboração. Contudo, como foi exposto, empresas adaptam ou 

criam processos novos para se adequar aos processos de desenvolvimento de jogos 

já existentes. Mesmo não sendo uma área com definições metodológicas precisas, o 

processo de desenvolvimento de jogos digitais procura criar documentações que 

representem os diferentes elementos de um jogo, preservando as suas 

particularidades.  

Assim, dentre as oito etapas descritas anteriormente, o foco desta tese é na 

etapa de pré-produção (aqui tomando a liberdade de envolver a etapa de conceito, 

pré-produção e prototipagem), é a fase em que o jogo nasce e ganha formato e 

definições para ser produzido, etapa em que o principal profissional envolvido é o 

game designer e a comunicação com a equipe do projeto deve ser constante. As 

próximas seções irão abordar a etapa de pré-produção destacando o game design e 

posteriormente os artefatos que podem ser utilizados na sua elaboração e pôr fim a 

documentação. 

4.2 Game Design 

Como foi comentado na seção anterior, independente do modelo a ser 

adotado no desenvolvimento de projetos de jogos digitais, esse tipo de projeto 

envolve algumas etapas que são bem consolidadas na indústria como apresentado 

por Novak (2012), a etapa inicial desse processo e uma das mais importantes, é a 

etapa de conceito e posteriormente a etapa de pré-produção e prototipagem, são 

etapas nas quais o projeto do jogo se concretiza, no sentido de deixar de ser 

somente uma ideia pensada para se transformar em algo concreto, nestas etapas, o 

processo é desempenhado principalmente pelo game designer. Esse profissional é o 
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principal responsável em desenvolver todos os aspectos do jogo. Em alguns projetos 

ou empresas também pode estar presente o level designer, ambos trabalhando no 

game design.  

Novak (2012) comenta que nessa fase de conceito, pré-produção e 

prototipagem existe um processo iterativo de desenvolvimento de software, 

destacando três etapas principais: design, protótipo e avaliação. A figura 9 

demonstra esse processo iterativo.    

 

Figura 9 - Processo de desenvolvimento iterativo, adaptado de Novak (2012) 

Nesse processo, é estabelecido um ciclo no qual, a partir do design do jogo, é 

realizado um protótipo que deve ser testado com alguns jogadores (playtesters) e 

posteriormente avaliado para apontar as possíveis mudanças, retornando para a 

fase de design, repetindo o ciclo até se obter uma versão satisfatória para a fase de 

produção.  

Esse ciclo estabelecido no design de um jogo também é defendido por Schell 

(2008), o autor destaca três etapas: análise de risco, protótipos e looping. A análise 

de risco está relacionada à conceituação do jogo e devem ser analisados todos os 

pontos que podem ser críticos no projeto, trazendo riscos futuros. Depois entra a 

fase de prototipagem, quando se devem desenvolver protótipos até se obter uma 

versão satisfatória para a produção; a fase de looping deve estar presente na 

criação de todos os protótipos. A pré-produção só termina quando se possuir um 

protótipo com pelo menos dois níveis e as características necessárias, assim, é 

possível passar para a produção do jogo. 

Autores como Schell (2008), Novak (2012), Fullerton el al (2004) entre outros 

designers, possuem consenso no que diz respeito a esse ciclo na fase do game 
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design o que também pode ser notado em pesquisas acadêmicas que mostram a 

importância da prototipagem para se conseguir um jogo mais satisfatório com menos 

retrabalho na fase de produção. 

Contudo, antes da prototipagem é necessário elaborar o conceito do jogo, 

para então se passar para a pré-produção e prototipagem. Na literatura se nota que 

não existe um modelo consolidado para a elaboração dessas etapas, isso é de certa 

forma válido visto que o processo de game design é inicialmente um processo 

criativo e posteriormente um processo de desenvolvimento de software. Com isso se 

percebe que independentemente do tipo de jogo, modelo ou técnica utilizada, o 

game designer deve sempre se preocupar com a experiência que o jogador terá 

quando este for jogar o que se está criando (Schell, 2008).  

Para Schell (2008) os elementos a nível macro presentes nos jogos são: 

estética, mecânica, história e tecnologia. O autor apresenta esses elementos no que 

denominou de tétrade elementar como mostra a figura 10. 

 

Figura 10 - Tétrade elementar traduzido de Schell (2008) 

Conforme o autor, todos esses elementos são importantes na criação de um 

jogo, porém o que é mais visível para o jogador é a estética e o que é menos visível 

é a tecnologia. A estética é relacionada a parte visual, sons e sensações que o jogo 

deve transmitir para o jogador; a mecânica é relacionada as regras do jogo, como o 

jogador irá jogar, como se dá a sua interação com o jogo, quais consequências das 
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ações, etc; a história está relacionada com a narrativa do jogo, como será o 

desenrolar dos acontecimentos no decorrer do jogo e por fim, a tecnologia que 

deverá abarcar os demais elementos. A tecnologia é responsável em dar suporte 

para a mecânica sendo essa um reforço para a história proposta no jogo, além da 

tecnologia reforçar os elementos estéticos propostos no design. 

Nessa tétrade os três elementos, estética, mecânica e história são os 

elementos mais próximos da experiência do usuário, sendo a estética a que 

promove a sensação que o jogador pode obter durante o manuseio do jogo. Na 

literatura aqui apresentada é possível notar esse consenso de que a experiência do 

usuário deve ser o elemento central no ciclo de design. 

Tendo o mesmo princípio da tétrade de Schell (2008), Hunicke et al. (2004) 

propuseram um framework denominado MDA (Mechanics, Dynamics and Aesthetics) 

em um Workshop voltado a game design na Game Developers Conference (GDC, 

2004), em uma tradução livre para a língua portuguesa MDA é uma sigla para 

Mecânica, Dinâmica e Estética, uma metodologia que procura ajudar no 

entendimento sobre o processo de game design e detalha os elementos presentes e 

suas relações, bem como procura diminuir a lacuna entre designers e 

desenvolvedores.  

Para os autores, um jogo digital é um conjunto de regras – mecânica – que 

formam o sistema (jogo) e a interação com essas regras – dinâmica – promovem a 

“diversão” – estética.  

O ponto de partida do framework é entender que o jogo é um produto de 

consumo, produzido por game designers e sua equipe e consumido por jogadores, 

podendo estes, descartarem esse produto no sentido de deixarem de jogar a 

qualquer momento durante o gameplay. 

Os autores dividem um jogo em três aspectos distintos e relacionam cada um 

desses com seus equivalentes na fase de design, como mostra a figura 11. 
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Figura 11 - Componentes que compõem os jogos e seus equivalentes no game design. Adaptado de 
Hunicke et al. (2004) 

O elemento de mecânica se refere aos componentes do jogo como regras, 

objetivos, níveis, etc; o elemento de dinâmica descreve o comportamento da 

mecânica no jogo conforme interação do jogador com suas entradas e feedbacks do 

sistema. Já a estética, embora o nome nos remeta diretamente a parte visual, aqui 

os autores colocam como as emoções ou sensações que se deseja evocar no 

jogador quando ele interage com o jogo, esse é o elemento chave que caracteriza a 

experiência do usuário nesse modelo. Para os autores, o jogo é um sistema que cria 

diversos comportamentos e/ou sensações durante a interação do jogador.  

Na criação do game design é necessário observar que existem dois atores, o 

que produz e o que consome o jogo, para cada um deles a visão do jogo é diferente. 

Na visão do designer, o jogo pode ser visto como um conjunto de mecânicas ou 

regras que são reguladas pelas diferentes dinâmicas no jogo e o que leva a 

elementos de estética. Já na visão do jogador, a estética que estabelece o ponto 

inicial e surge com a dinâmica que é criada pela mecânica, figura 12. 

 

Figura 12 - Perspectivas do designer e do jogador, adaptado de Hunicke et al. (2004) 

O modelo MDA define que o designer deve se atentar as duas perspectivas, e 

quando observa pela perspectiva do jogador, o designer leva em consideração as 

sensações, pensando como essas sensações serão sentidas por meio dos sons, 

músicas, gráficos, controles, etc.  
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Desenvolvendo o design pela visão do jogador, o designer cria o jogo tendo 

como ponto de partida a experiência do jogador e depois fazendo a sua relação com 

as possíveis funcionalidades ou recursos do jogo. 

Hunicke et al. (2004) definem uma taxonomia relacionada à estética composta 

por oito termos: sensação (sentimento de prazer); fantasia (jogo como faz de conta, 

despertando a imaginação do jogador); narrativa (jogo como forma de entreter pela 

história, sequência de eventos narrativos); desafios (obstáculos a serem vencidos no 

jogo, cada jogo possui um problema para ser resolvido); amizade (relacionamento 

social no jogo como comunidade e cooperação para atingir um objetivo comum); 

descoberta (território a ser explorado no jogo, descobrir características secretas no 

jogo, novas estratégias, descobrir algo novo); expressão (autodescoberta no jogo, 

possibilidade de se expressar personalizando um avatar, por exemplo) e submissão 

(jogo como passatempo, suspensão da descrença, imersão). Esses elementos 

podem existir em conjunto ou separados e em graus diferentes, contudo é uma 

taxonomia que pode ser ampliada. 

Tendo como ponto de partida esses elementos relacionados a estética é 

possível se descrever a dinâmica e consequentemente a mecânica do jogo que está 

sendo desenvolvido. A dinâmica cria as experiências desejadas e a mecânica dá 

suporte a dinâmica proposta.  

O framework MDA possibilita o entendimento pelo designer dos três aspectos 

que compõem os jogos, esclarecendo que a mudança em um deles afeta os demais 

e pode mudar consideravelmente o game design. Logo esse modelo é uma proposta 

de metodologia de design de jogos que serve para a etapa de criação do conceito do 

jogo, podendo ser trabalhada em conjunto com metodologias de desenvolvimento de 

softwares conforme a experiência da equipe.  

Nesta fase de criação, utilizando metodologias propostas na academia como 

o framework MDA ou até mesmo recursos não metodológicos, fica claro que o game 

designer deve pensar no jogo pela ótica da experiência do jogador, neste ponto deve 

ser levado em consideração as diretrizes do modelo proposto nesta tese definido 

nos próximos capítulos, assim o processo de game design deve abarcar elementos 

de persuasão, motivação e engajamento. 
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 É nessa fase que envolve o conceito, a pré-produção e a prototipagem que o 

game designer deve pensar na mecânica do jogo, sua interface, HUD (heads-up 

display), personagens, etc, juntamente com os conceitos discutidos no capítulo 3. 

Mesmo a fase de design sendo uma fase criativa e cercada de testes, e como dito, 

não possuindo um método de criação único, é necessário se definir artefatos 

comuns aos diversos tipos de jogos digitais para que o game designer tenha um 

arcabouço de opções que possam ser utilizadas no projeto e estes artefatos, assim 

como demais elementos existentes nos jogos, possam ser relacionados com os 

conceitos referentes a persuasão, motivação e engajamento. 

 Os artefatos mais relevantes e comumente presentes nos jogos digitais de 

forma geral, são discutidos na seção 4.3 sendo que estes não são únicos, ficando a 

cargo do game designer a elaboração de novos artefatos conforme sua 

necessidade, contudo mantendo a relação proposta no modelo desta tese. 

Toda a fase de game design é documentada para que a equipe possa ter um 

entendimento completo do projeto, essa documentação, que é denominada de 

Game Design Document (GDD) na literatura, será discutida na seção 4.4. 

4.3 Artefatos  

O termo artefato é aqui empregado para se referir aos elementos presentes 

ou utilizados no game design e consequentemente incorporados no jogo.  

Existem diferentes gêneros de jogos digitais como aventura, tiro, quebra-

cabeça, corrida, luta, esporte, estratégia, entre outros (Rogers, 2012; Novak 2012; 

Bates, 2004; Rouse III, 2001), isso faz com que existam diferentes artefatos que 

podem ser utilizados pelo game designer conforme o jogo que pretende criar. 

Além dos tipos de jogos impactarem nos artefatos a serem utilizados, existe 

ainda os tipos de jogadores propostos por Bartle (2003). Essa classificação também 

pode impactar nos artefatos utilizados no game design e consequentemente no tipo 

e mecânica do jogo a ser elaborado. Com tantas particularidades é necessário se 

definir um ponto comum ou mais abrangente possível para que um game designer 

tenha artefatos diversos a sua escolha e com isso, conforme a especificidade do 

projeto, escolha o que melhor se encaixa nos objetivos do jogo a ser desenvolvido. 



73 
 

Na literatura referente a game design (Rogers, 2012; Novak 2012; Bates, 

2004; Rouse III, 2001; Schell, 2008 e Fullerton el al, 2004) é possível encontrar uma 

relação de artefatos a nível macro que são trabalhados no game design, guardando 

suas particularidades conforme o tipo do projeto. Esses artefatos são: 

 Mecânica (conjunto de regras, objetivos, controles, etc) 

 Dinâmica ou jogabilidade (gameplay) 

 Inteligência artificial 

 Ambiente (tema, mundo, etc) 

 Elementos do jogo ou recursos (como itens, recompensas, itens de 

punição, etc) 

 Personagens 

 História 

 Progressão (engloba também níveis) 

 Interface HUD (elementos visuais de feedback para o jogador como: 

barra de vida, medidor de recursos, mapa, etc) 

Com o intuído de aproximar esses artefatos de nível macro à artefatos mais 

concretos, foi feita uma pesquisa na área de design de ambientes gamificados visto 

que essa área utiliza principalmente artefatos provenientes dos jogos digitais. Os 

autores Manrique (2013), Marczewski (2015), Werbach e Hunter (2012) atuam na 

área de gamificação e elencam os artefatos de jogos que podem ser utilizados em 

ambientes gamificados.  

No trabalho de Marczewski (2015), o autor define 12 arquétipos de usuários 

tendo como base os definidos por Bartle (2003). Com base nesses tipos de usuários 

o autor elenca os artefatos de jogos para ambiente gamificados (Quadro 6). Como 

não faz parte do escopo desta tese, esses arquétipos não são abordados, os 

artefatos são listados sem distinção de tipo de usuários. 

O quadro 6 demonstra os artefatos definidos pelos autores acima, fazendo 

uma relação entre os que são similares em cada proposta e os que são distintos. 
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Quadro 6 - Relação de artefatos propostos por autores de gamificação 

Marczewski (2015) Manrique (2013) Werbach e Hunter (2012) 

desafios desafios desafios 

emblemas e conquistas emblemas e conquistas emblemas e conquistas 

recompensas aleatórias recompensas fixas e variáveis 
recompensas 

 
 
 

recompensas fixas recompensas aleatórias 

recompensas por tempo 
determinado 

recompensas sociais 
 

recompensas 

grupos ou equipes grupos ou equipes equipes 

conteúdo desbloqueável/raro 
 

itens raros conteúdo desbloqueável 
 itens de desbloqueios 

níveis níveis níveis 

missões missões missões 

economia virtual 
 

economia virtual economia virtual 
 pontos de economia 

pontos pontos pontos 

batalhas com chefões - batalhas com chefões 

tema mundo do jogo - 

- avatar avatar 

tutorial tutorial - 

rede social área social gráficos sociais 

ranking dos usuários ranking dos usuários ranking dos usuários 

danos danos - 

compartilhamento de itens compartilhamento de itens compartilhamento de itens 

pressão por tempo eventos especiais por tempo - 

easter eggs easter eggs - 

customização customização - 

- sistema de negociação transações em jogadores 

concorrência ou competição - concorrência ou competição 

aprendizagem/habilidades habilidades - 

narrativa/história - - 

curiosidade/mistérios - - 

sinalizações - - 

estratégias - - 

escolhas ramificadas - - 

investimentos - - 

status social - - 

descoberta social - - 

exploração - - 

progresso e feedback - - 

compartilhamento de conhecimento - - 

- regras - 

- coletes salva vidas - 

- power-up - 

- equipamentos - 

- HUD com progresso - 

- chat - 

- - combate 

- - itens colecionáveis 

 

Analisando as propostas dos autores da área de game design (Rogers, 2012; 

Novak 2012; Rouse III, 2001 e Fullerton el al, 2004), também é possível ver 

similaridades entre alguns artefatos, assim, o quadro 7 faz a relação entre esses 

artefatos que podem ser extraídos com base nos modelos de documentos propostos 

por esses autores. Da mesma forma que os artefatos de gamificação listados 
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anteriormente, o quadro 7 demonstra as relações e distinções entre as propostas 

dos autores. 

Quadro 7 - Relação de artefatos propostos por autores de game design 

Rogers (2012) 
Fullerton et al. 

(2004) Novak (2012) House III (2001) 

chefões - - - 

controles controles controles controles 

cut-scenes - - cut-scenes 

economia economia economia - 

gameplay gameplay gameplay gameplay 

itens colecionaveis - itens itens 

hazard (danos) danos - - 

história/narrativa história/narrativa história/narrativa história/narrativa 

HUD HUD HUD HUD 

alvo inventário mapa 

- 

barra de vida moeda pontos 

inventário unidades pontos 

medidor de munição vidas vida e energia 

pontos     

radar/mapa     

mecânica mecânica mecânica mecânica 

mundo do jogo mundo do jogo mundo do jogo mundo do jogo 

música - áudio - 

níveis níveis níveis níveis 

personagens  personagens personagens personagens 

power-up power-up - power-up 

recompensas recompensas - - 

- desafio desafio - 

- 

conflitos 

- - obstáculos 

oponentes 

- objetivos - - 

- negociações - - 

- - - inteligência artificial 

- - - objetos/mecanismos 

- - - tutorial 

- - - ranking 

 

Marczewski (2015) utiliza um sistema de iconografia para representar os 

artefatos do seu estudo. Nesta tese são utilizados esses ícones quando pertinentes 

(mantendo todos os direitos ao autor supracitado), além de novos ícones extraídos 
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do site Game-icons3 para representar artefatos que o autor não aborda na sua 

pesquisa, porém que são tratados pelos demais autores apresentados nos quadros 

6 e 7 

Com o objetivo de se definir um conjunto genérico de artefatos, foi feita uma 

relação entre as propostas dos autores de gamificação e autores de game design 

aqui apresentados, desta forma se propõe um conjunto de artefatos gerais que 

visam servir de arcabouço para o game designer utilizar como ponto de partida em 

projetos de jogos digitais com diferentes propósitos. As definições de cada artefato 

são mantidas conforme seus respectivos autores originalmente propuseram. 

O quadro 8 elenca os artefatos gerais extraídos das propostas dos autores 

Manrique (2013), Marczewski (2015), Werbach e Hunter (2012), Rogers (2012), 

Novak (2012), Rouse III (2001) e Fullerton el al (2004), nesta proposta, são mantidos 

os artefatos iguais ou semelhantes, e aqueles distintos são analisados quanto a sua 

pertinência dentro de um escopo geral.  

A relação apresentada não é rígida e nem ditatória, cabendo ao game 

designer fazer uso daqueles artefatos que achar pertinente ao projeto e ficando livre 

para criar novos conforme a necessidade. Como mencionado anteriormente, os 

artefatos são exibidos por meio de iconografia tendo como base a proposta de 

Marczewski (2015) com algumas adaptações. 

Quadro 8 - Artefatos de game design comuns aos jogos digitais 

Ícone Descrição do artefato Classificação Geral 

 

Canal de comunicação (via modo texto ou áudio) 
que permite a interação social. 

 
Social (A11) 

 

Compartilhamento de itens do jogo com outros 
jogadores com o intuito de ajudar o outro jogador a 
alcançar seu objetivo.  

 
Economia e 

compartilhamento (A02) 

                                            
3 Game-icons: http://game-icons.net/ 
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A competição nos jogos permite que o jogador teste 
suas habilidades, pode ser uma forma de ganhar 
recompensas e também promove o relacionamento 
social. 

 
Desafios (A01) 

 

Descrição dos controles do jogo detalhando para o 
jogador como controlar os artefatos pertinentes no 
ambiente do jogo. 

Mecânica e gameplay (A05) 

 

Cutscenes são sequências utilizadas para dar 

suporte a narrativa do jogo, permite adicionar 
elementos narrativos para auxiliar ou informar o 
usuário.  

Narrativa (A07) 

 

Os jogos precisam de desafios para manter o 
jogador interessado, é a forma que o jogador 
possui para testar suas habilidades, conquistar 
recomentas, etc. 

 
Desafios (A01) 

 

Easter eggs são regiões propostas no jogo para o 
jogador descobrir, podem ser de fácil localização ou 
complicadas de achar, permitindo recompensar o 
jogador quanto este acha a respectiva região. 

 
Mundo do jogo (A06) 

 

A economia virtual é uma forma de fazer o jogador 
ganhar recompensas para serem trocadas por itens 
no jogo, além de ser um meio de incentivar o 
jogador a gastar dinheiro real para adquirir itens 
dentro do jogo, prática comum em alguns jogos. 

 
Economia e 

compartilhamento (A02) 

 

Emblemas e conquistas são uma forma de 
feedback para o jogador, devem ser utilizados com 
sabedoria para que possuam um significado e 
importância fazendo com que o jogador queira 
obtê-los.  

 
Ranking e recompensa 

(A10) 
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Gameplay está relacionado com as interações do 
jogador com as regras propostas na mecânica do 
jogo, a criação de estratégias e táticas é 
desempenhada pelo jogador, embora possa ser 
estipulada algumas dessas no design. 

Mecânica e gameplay (A05) 

 

Permitir a criação de grupos ou equipes para 
trabalhar em objetivos de forma colaborativa, 
competições entre equipes, e interação social 
quando aplicável no jogo. 

 
Social (A11) 

 

Punições nos jogos podem ser aplicadas por meio 
de objetos no cenário por exemplo, ou por ações 
erradas do jogador na sua interação com o jogo.  

Mecânica e gameplay (A05) 

 

História e narrativa podem estar presentes em 
diferentes gêneros de jogos, a narrativa pode ser 
linear ou ramificada com um final ou vários, 
contudo, deve-se equilibrar a narrativa com a 
jogabilidade não perdendo o foco nessa última. 

Narrativa (A07) 

 

HUD (heads-up display) é a interface com o usuário 
para geralmente dar o feedback do sistema como 
vidas, pontos, munições etc. 

 
HUD (A03) 

 

Descreve como se dá a inteligência artificial no 
jogo, com seu ambiente, objetos ou inimigos por 
exemplo. 

Mecânica e gameplay (A05) 

 

Itens são todos os objetos que o jogador pode por 
exemplo manipular, colecionar, adquirir novos 
poderes, etc. 

 
Itens do jogador (A04) 
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Mecânica de forma específica descreve os 
procedimentos e regras determinando os objetivos 
e como o jogador pode alcança-los ou não. 

Mecânica e gameplay (A05) 

 

Missões são desafios específicos que podem ser 
dados ao jogador para alcançar um determinado 
objetivo, geralmente as missões possuem mais de 
um desafio. 

 
Desafios (A01) 

 

Mundo ou universo do jogo é o espaço no qual o 
jogo acontece, deve ser pensado juntamente com a 
narrativa se houver adicionando recursos que 
ajudem na fantasia proposta pelo tema. 

 
Mundo do jogo (A06) 

 

Recursos sonoros ajudam a criar a atmosfera do 
jogo, promovendo até mesmo uma imersão mais 
promissora além de contribuir com a experiência do 
jogador. 

 
Mundo do jogo (A06) 

 

Níveis são formas de aumentar os desafios 
propostos ao jogador, aprimorando suas 
habilidades e é um meio do jogador ver seu 
progresso, contudo nem todos os jogos não 
possuem níveis. 

 
Desafios (A01) 

 

Objetivos podem ser gerais do jogo como um todo, 
ou ainda objetivos específicos de cada desafio ou 
missão proposta, contudo todos estão relacionados 
com o resultado final a se chegar estipulados no 
jogo. 

Mecânica e gameplay (A05) 

 

Personagens envolvem desde o personagem 
principal controlado pelo jogador, como também os 
NPCs (Non-Playable Character) que podem ser 
somente figurativos ou mentores no jogo como 
também os inimigos ou chefões. 

 
Personagem (A09) 
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Pontos são outro mecanismo de feedback, podem 
ser oferecidos pelas ações positivas do jogador, 
pode representar o progresso do jogador e até 
mesmo serem utilizados para adquirir algo interno 
ao jogo. 

 
Itens do jogador (A04) 

 

Power-up são tipos de itens que dão ao jogador 

algum tipo de efeito ou energia especial por um 
curto período para que o jogador consiga realizar 
uma atividade de forma mais satisfatória. 

 
Itens do jogador (A04) 

 

Ranking é um meio pelo qual é possível mostrar ao 
jogador seu desempenho relacionado consigo 
mesmo ou com outros jogadores quando o jogo 
permitir essa interação. 

 
Ranking e recompensa 

(A10) 

 

Dar sinalizações no jogo para orientar o jogador é 
uma opção para direcionar as ações do jogador na 
direção certa para alcançar um objetivo. 

Orientações (A08) 

 

Sistema de negociação podem ser usados para 
permitir que os jogadores troquem itens adquiridos 
no jogo com outros jogadores. 

 
Economia e 

compartilhamento (A02) 

 

Propor um tutorial no início do jogo ou em cada 
nível para auxiliar o jogador a entender o sistema, 
seus controles e funcionamento geral. 

Orientações (A08) 

 

Vida e/ou energia são mecanismos de feedback ao 
jogador que mostra o resultado das suas ações no 
jogo o que pode impactar na sua tomada de 
decisão para os passos futuros. 

 
Itens do jogador (A04) 
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Como pode ser notado no quadro 8, que descreve os artefatos comumente 

trabalhados na criação do game design, a última coluna faz uso de ícones para 

classificar os artefatos de forma geral, com isso, cria-se grupos para um conjunto 

determinado de artefatos, essa classificação geral proposta, tem como base as 

definições dos autores Rogers (2012), Novak (2012), Bates (2004), Rouse III (2001), 

Schell (2008) e Fullerton el al (2004) com alguns acréscimos propostos nesta tese 

que são: artefatos sociais, artefatos referentes a economia e negociação, artefatos 

de orientações e artefatos de ranking e recompensa. 

Com a utilização de uma classificação geral agrupando os diferentes tipos de 

artefatos aqui apresentados, torna possível a criação de novos artefatos de nível 

micro que devem ser classificados nessas categorias gerais, fazendo com que não 

exista uma quantidade única e determinada de artefatos possíveis na criação de um 

game design. Sendo assim, quando surgir a necessidade de utilizar um novo 

artefato, não listado na proposta desta tese, o mesmo pode ser definido pelo game 

designer conforme a particularidade do projeto, contudo, deve-se classificá-lo em 

algum dos grupos estipulados na classificação geral. 

A elaboração do game design é um processo criativo, faz uso dos diversos 

artefatos aqui apresentados e deve independentemente da metodologia adotada, 

abordar os conceitos do modelo proposto nesta tese que será discutido no próximo 

capítulo, contudo, essa fase necessita de uma documentação para ser formalizada e 

que permita a equipe manter a comunicação durante todo o projeto. A próxima 

seção descreve os conceitos de documentação de game design encontrados na 

literatura especializada. 

4.4 Game Design Document (GDD) 

Durante todo o processo de game design, o designer ou equipe 

multidisciplinar precisam documentar, na medida do possível, tudo que está sendo 

discutido e que influenciará no desenvolvimento o jogo. A documentação deve ser 

criada, visualizada e idealmente entendida por toda a equipe que integra o time de 

desenvolvimento do projeto.  
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Assim como acontece com o processo de game design, a documentação do 

mesmo é uma área flexível que não define um modelo padrão para a criação. Na 

literatura se encontra o termo GDD (Game Design Document) para se referenciar ao 

documento principal do processo de game design. Esse documento é definido por 

diversos autores, porém cada um com suas particularidades. O único ponto em que 

os autores entram em consenso é que não existe um modelo único de GDD, e 

mesmo os modelos existentes não são rígidos, são flexíveis no ponto de vista de 

permitir que a equipe determine o que é importante ter ou não no documento de 

design do jogo. 

A documentação de design do jogo é definida pelos autores Schell (2008), 

Motta e Trigueiro (2013), Souza et al (2010), Rouse III (2001) entre outros, como um 

documento que apresenta todos os detalhes e características de um jogo.  

Como mencionado, não existe um padrão ou modelo único, Rouse III (2001), 

Fullerton et al (2004) e Novak (2012), por exemplo, afirmam que não existe um 

formato padrão, o importante é comunicar a natureza do jogo, seu objetivo e 

detalhes. Logo, cada empresa ou equipe pode desenvolver o seu modelo de GDD.  

Embora existam sugestões de modelos considerados longos como o de 

Rogers (2012), a tendência na indústria é criar os GDDs simplificados com tamanhos 

reduzidos. O próprio autor sugere que quanto mais enxuto melhor. Isso vai de 

encontro a algumas críticas que os GDDs sofrem por serem documentos longos e 

que não são lidos pela equipe. É importante destacar que são documentos alterados 

durante o processo de desenvolvimento como um todo. 

Como mencionado, existem diferentes modelos de GDD e geralmente cada 

empresa estabelece o seu padrão. Nesta tese, são apresentados os modelos de 

Rouse III (2001), Rogers (2012), Novak (2012) e Fullerton et al. (2004) pois são 

autores de referência para outras variações encontradas em pesquisas que 

envolvem o tema. 

4.4.1 O modelo de Rouse III   

Rouse III (2001) afirma que não existe um formato padrão e que o formato do 

GDD não é tão importante, visto que o essencial é permitir uma comunicação eficaz 

das informações pertinentes ao jogo. No GDD deve se colocar o máximo de 
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informação possível sobre o funcionamento do jogo e seus detalhes, como 

experiência do usuário e a interação com o mundo do jogo, bem como sua reação a 

essa interação entre outros. 

O autor define algumas seções para seus documentos de design de jogos 

colocando que algumas dessas seções pode não existir em alguns GDDs. As 

seções estipuladas pelo autor são: 

 Sumário 

Fazer o sumário o mais detalhado possível para tornar a busca de 

informação mais rápida tornando mais útil o GDD 

 Introdução/Visão Geral 

A introdução deve ser breve, no máximo uma página, é útil para novos 

membros da equipe terem uma compreensão geral do jogo 

 Mecânica do Jogo 

Pode ser denominada de gameplay; essa seção determina a 

jogabilidade, define o que os jogadores podem fazer no jogo e como 

realizar essas tarefas; constitui a parte mais complexa do GDD 

 Inteligência Artificial (IA) 

Descreve como o mundo do jogo irá reagir com base nas ações do 

jogador e também como os adversários do jogo devem se comportar 

 Elementos do Jogo: 

 Personagens 

Deve detalhar todos os personagens do jogo, controlados ou 

não pelo jogador 

 Itens 

Especifica todos os itens que o jogador poderá pegar, usar ou 

manipular no jogo 

 Objetos/Mecanismos 

Especifica os itens que não são operados por Inteligência 

Artificial, mas que o usuário pode operar de alguma forma 

 Visão Geral da História 

Definida superficialmente como Narrativa, deve incluir os pontos 

principais da história do jogo, se for pertinente, de forma que o 

leitor entenda o contexto geral da história 
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 Progressão do Jogo 

Define os eventos e progressão do jogador; essa seção muitas 

vezes serve de guia para as equipes de arte de level design 

 Menus do Sistema 

Define os menus do jogo ou qualquer outra tela com opções que 

o usuário possa manipular, descreve a interface e como se dá a 

interação 

Embora o autor deixe separado o level design do GDD, o mesmo pode ser 

acrescentado em detalhes na sessão de progressão do jogo, quando existir, deve 

detalhar todos os níveis e como se dá a passagem entre eles bem como a história 

envolvida em cada um. 

4.4.2 Modelo de Novak  

Novak (2012) também afirma que o GDD recebe críticas na indústria de jogos, 

porém até o presente, é a forma mais detalhada de comunicar para toda a equipe os 

detalhes do jogo durante todo o processo de desenvolvimento. 

O GDD, conforme defende Novak (2012), deve abordar a jogabilidade, 

enredo, personagens, interface e as regras do jogo. Esse documento deve ser 

acessado por toda a equipe durante todo o processo de desenvolvimento, 

permitindo um trabalho colaborativo de todos os envolvidos. Assim, por meio do 

GDD deve ser possível entender o jogo inteiro mesmo sem o protótipo. As seções 

definidas por Novak (2012) são: 

 Interface do jogo 

o Deve descrever todos os elementos de interação com o jogo, 

tempo de produção, usabilidade, funcionalidades, etc. 

 Mundo do jogo 

o Descreve os níveis presentes no jogo e o jogo como um todo; 

descreve as cinemáticas, artes, animação, personagens, itens 

que podem ser pegáveis, itens de danos, background, entre 

outros. 

 Personagens e itens 
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o Define cada personagem, bem como suas habilidades, 

personagens não jogáveis (Non-Playable Character – NPC) e 

jogáveis, inimigos e itens manipuláveis. Deve possuir o conceito 

da arte e sinopse para cada personagem ou item. 

 Game Engine 

o Nesta seção deve ser detalhada qual engine será usada para 

criação do jogo e quais são suas limitações, o que evita 

possíveis mal-entendidos entre a equipe de programação com a 

equipe de design e arte. Detalhes como quantidade de 

polígonos por modelo tridimensional, quantidade de 

personagens que podem ser exibidos na tela, controles, entre 

outros devem ser abordados nesta sessão. 

 A autora ainda aborda outros documentos como o documento conceitual 

e o documento de teste, que não fazem parte deste escopo, por isso não serão 

detalhados neste trabalho. 

4.4.3 Modelo de Rogers  

Dentre os modelos de GDD pesquisados, o modelo proposto por Rogers 

(2012) demostra ser o mais completo, lembrando que não existe um modelo único e 

que nem todos os elementos propostos pelos autores precisam necessariamente 

estar presente no GDD, já que isso varia conforme o jogo e conforme a equipe. 

Rogers (2012) divide o GDD em 3 documentos denominados pelo autor como 

(1) one-sheet, (2) ten-pager, (3) beat chart. Estes são documentos utilizados durante 

a pré-produção e produção de um jogo e evoluem para o GDD. 

Este autor, como os demais, também comenta que os GDDs são geralmente 

longos e que os game designers procuram sempre que possível fazer esse 

documento o mais curto possível. Assim, a divisão proposta pelo autor em três 

outros documentos visa facilitar de certa forma a elaboração do GDD. 

Cada um dos documentos propostos por Rogers (2012) é descrito abaixo: 

1 – One-sheet (uma página) 
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Deve ser um resumo sobre a ideia do jogo de forma simples e 

informativo. Embora não tenha um padrão, o autor elenca alguns 

pontos que seriam interessantes para este documento: 

 Título do jogo 

 Propósito do jogo 

 Faixa etária dos jogadores 

 Classificação ESRB (Entertainment Software Rating 

Board) 

 Resumo da história do jogo focando a jogabilidade 

 Modos do gameplay (single player, multiplayer, etc) 

 Marketing do jogo, como pontos de venda incluindo 

recursos internos do jogo 

 Relação/análise de produtos concorrentes 

2 – Ten-pager (dez páginas) 

É um documento de concepção, deve detalhar de forma objetiva o 

produto final, sem ser cansativo. Deve-se usar recursos visuais e 

relevantes para o documento e conforme o público que este documento 

será entregue pode ser necessário alguma adaptação, como por 

exemplo, pode ser feito um documento para a equipe e outro para os 

envolvidos no marketing. Este documento, como o próprio nome já 

explica, é divido em dez páginas e cada página possui suas 

subdivisões, como descrito a seguir: 

a) – Página um (página de título), possui os itens do one-sheet em 

detalhes: 

 Título do jogo 

 Propósito do jogo 

 Faixa etária dos jogadores 

 Classificação ESRB 

 Data de publicação 

b) – Página dois (esboço do jogo): 
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 Resumo da história do jogo 

Partindo do one-sheet, deve detalhar mais a história 

 Fluxo do jogo 

Descrever como será o jogo, câmeras, locais onde o 

jogador irá jogar, objetivos do jogo entre outros. 

Rogers (2012) sugere algumas questões para serem 

respondidas nesta página: 

o Quais são os desafios encontrados pelo jogador 

e como superá-los? 

o Como é o sistema de recompensa/progressão e 

como o jogador avança no jogo e como os 

desafios aumentam de nível? 

o Como é a jogabilidade de acordo com a história, 

terá quebra-cabeça, chefes para impedir a 

progressão, existirá novos objetivos? 

o Como será a condição de vitória? 

c) – Página três (personagens): 

Deve descrever os personagens em relação a história, 

devem ser destacados características como gênero, 

idade, aparência, personalidade, como será a interação 

do personagem no jogo, funções extras no personagem 

no cenária, etc. Também deve descrever como serão os 

controles que irão controlar o personagem e suas 

funções. 

  d) – Página quatro (gameplay): 

Descrever o gênero do jogo e como será sua progressão, 

se é dividido em capítulos, níveis, rounds, etc. Descrever 

os cenários com as ilustrações e detalhar questões de 

hardware como uso de memória, salvamento do jogo, 

divisão da tela para multiplayer, em geral informar os 

requisitos de tecnologia exigidos pelo jogo. 

  e) – Página cinco (mundo do jogo): 
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Abordar aqui as características dos cenários no qual o 

personagem vai interagir, o que o jogador pode encontrar 

neste mundo como desafios, inimigos, NPCs, músicas, 

mapa de navegação entre outros. 

  f) – Página seis (experiência de jogo) 

Descrever o sentimento geral que o jogo causara no 

jogador, o que será visto primeiro no jogo, quais 

sentimentos serão invocados no jogo, como será a 

música durante o jogo, como será a navegação pela 

interface. 

g) – Página sete (Mecânica do jogo): 

 Mecânica, define objetos que o jogador irá interagir 

para criar ou ajudar na jogabilidade 

 Objetos de perigo (hazards), define os objetos que não 

possuem IA mas fazem o jogador sofrer danos no jogo 

 Power-up, itens coletáveis pelo jogador que ajudam na 

jogabilidade. 

 Itens colecionáveis, itens que o jogador pode 

colecionar que podem ou não ter um retorno em um 

dado momento, como por exemplo coletar moedas 

para comprar algo. 

h) – Página oito (Inimigos): 

 São perigos (hazards) que utilizam Inteligência 

Artificial, devem ser descritos quais inimigos serão 

encontrados no jogo e como superá-los. Como por 

exemplo, os chefes (bosses) de final de nível entre 

outros. 

i) – Página nove (cutscenes): 

 Descrever quais cenas ou filmes serão exibidos 

durante o jogo, descrever também como serão 

exibidas e como serão criadas. 

j) – Página dez (material bônus): 
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 Descrever os elementos bônus do jogo e os itens que 

farão o jogador voltar a jogar. 

3 – Beat chart 

Esta etapa ajuda a desenvolver o GDD, além de fornecer um 

mapa da estrutura do jogo. Este documento é criado para cada nível do 

jogo. Segundo Rogers (2012) esse documento é composto por: 

o Nome do nível ou ambiente 

o Designação do nível ou ambiente 

o Hora do dia (dentro do jogo) 

o Elementos da história para o nível 

o Progressão no nível 

o Tempo estimado de jogo para o nível 

o Esquema de cores do nível/ambiente 

o Inimigos e chefes 

o Mecânica do nível 

o Perigos (hazards) do nível 

o Power-ups encontrados no nível 

o Novas habilidades ou itens introduzidos ou 

desbloqueados 

o Itens que o jogador pode encontrar 

o Material bônus disponível no nível 

o Música utilizada no nível 

Embora o modelo proposto por Rogers (2012) seja mais focado em jogos que 

utilizam a ideia de nível, o mesmo pode ser adaptado para outros tipos de jogos.  

4.4.4 Modelo de Fullerton 

Fullerton et al. (2004) segue os mesmos princípios dos demais autores, 

discutindo que o GDD deve ser sucinto, que não existe um padrão e cada equipe 

define seu modelo, a autora divide o documento em sete áreas: visão geral do jogo; 

audiência, plataforma e marketing; gameplay; personagens; história; mundo e lista 

de mídias. 
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Em cada uma dessas áreas, Fullerton et al. (2004) aponta alguns detalhes 

que podem estar presentes no documento, contudo, sem ditar um padrão. Os 

detalhes de cada área especificada pela autora são: 

1 – Visão geral do jogo: deve descrever a visão geral do jogo transmitindo os 

pontos mais importantes, a ideia principal, a sinopse do gameplay e como se dá a 

mecânica principal.  

2 – Audiência, plataforma e marketing: descrever o público alvo do jogo; a 

plataforma para a qual será desenvolvido e quais são os requisitos técnicos 

necessários para o jogo na plataforma adotada. Na seção de marketing deve ser 

discutido os pontos relevantes dos jogos concorrentes e comparar os recursos entre 

estes jogos e o que está sendo proposto, também deve ser feita uma estimativa de 

vendas e mercados onde o jogo será comercializado. 

3 – Analise legal: descrever os direitos autorais, marcas e licenças envolvidos 

no jogo. 

4 – Gameplay: nesta seção deve ser escrito sobre a jogabilidade (gameplay) 

destacando como é o fluxo do jogo; interface (descrita por meio de wireframe); as 

regras do jogo, seus objetos/componentes e principalmente a relação entre esses 

elementos; quais são os critérios para vencer o jogo, como por exemplo esquema de 

pontuação; níveis do jogo se existirem devem ser detalhados nessa seção com 

esquemas da fase, elementos e critério de conclusão para se obter a vitória. Pode 

ser criado um fluxograma explicando as telas e relação dos níveis do jogo como um 

todo. 

5 – Personagens do jogo: descrever todos os personagens do jogo e suas 

características como ações que podem desempenhar, design, itens pertinentes ao 

personagem conforme sua função no jogo, entre outros. Deve ser descrito o 

personagem ou personagens que o jogador pode controlar (player characters - PCs) 

e os personagens que o jogador não controla (nonplayer characters – NPCs).  

6 – História: se existir no jogo, deve ser descrita a história completa nessa 

seção, abordado inicialmente uma sinopse, seguida pela história completa e como 

ocorre a narrativa da mesma, ou seja, como será contada a história durante o jogo. 
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7 – Mundo do jogo: descrever todos os elementos presentes no mundo criado 

dentro do jogo, como por exemplo, período do dia em que o jogo ocorre; física; 

elementos gráficos, etc. 

8 – Lista de mídias: listar todos os artefatos presentes no jogo como 

personagens, ambiente, animações, músicas e sons e interface. 

9 – Especificações técnicas: embora não seja comum, pode estar presente 

dentro do GDD essa seção, quando presente deve destacar: hardware necessário 

para o jogo; se o jogo fará uso de acesso a rede como Internet; questões de 

iluminação, câmera; detalhes sobre renderização 2D/3D, entre outros aspectos 

relacionados diretamente aos recursos de hardware necessários para se executar o 

jogo e questões de implementação para se obter melhor performance. 

A autora comenta que somente após a definição completa do gameplay que 

pode ser obtida após as fases de protótipo e playtest é que o designer e/ou sua 

equipe possuem o detalhamento necessário do jogo para ser descrito no GDD, 

contudo cada equipe pode definir a fase em que este documento deve ser iniciado. 

A função do GDD é documentar o game design para que toda a equipe tenha 

uma visão do jogo que está sendo criado, a literatura aqui apresentada mostra que 

existem críticas referente a esse documento por ser muito extenso, autores como 

Schell (2008) comentam que em alguns casos esse documento não é lido pela 

equipe, embora discuta sua importância.  

Outro ponto que recebe críticas é referente ao formato no qual o GDD é 

gerado, tradicionalmente é um documento com muito texto, porém existem 

diferentes formatos para sua criação como aponta Rogers (2012), algumas opções 

de formatos seriam: storyboards; diagramas; animações e o formato wiki onde a 

colaboração é uma característica importante.  

Como o GDD é o resultado ou etapa do game design, nesta tese o mesmo 

poderá ser criado pela ferramenta implementada conforme a proposta de arquitetura 

de software do framework discutido no próximo capítulo. O GDD gerado tem como 

base os artefatos selecionados e criados pelo game designer e sua equipe, logo, 

seu formato e seções serão estipulados pelos recursos utilizados durante a 

elaboração do projeto do jogo. No entanto, como resultado da prova de conceito, a 
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ferramenta irá gerar um documento composto pelos artefatos utilizados e analisados 

por meio de um questionário, para cada artefato é exibida a sua pertinência aos 

conceitos do modelo conceitual proposto no framework como será visto no próximo 

capítulo. Sendo assim, o GDD será simplificado contendo somente a classificação 

geral do artefato e sua pertinência às camadas do modelo proposto nesta tese. 
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5 Framework PerMotivE (Persuasão, Motivação e Engajamento) 

Este capítulo apresenta o framework denominado PerMotivE (Persuasão, 

Motivação e Engajamento). O framework proposto nesta tese é dividido em três 

componentes como destacado na figura 13. 

 

Figura 13 - Framework PerMotivE 

Os componentes fornecidos no framework apresentados na figura 13 são: 

 PerMotivE Model: constitui o modelo conceitual proposto nesta tese 

que relaciona e define diretrizes apoiadas nos conceitos de persuasão, 

motivação e engajamento auxiliando o game designer na criação do 

projeto do jogo; 

 PerMotivE Maker: constitui uma proposta de arquitetura para o 

desenvolvimento de uma ferramenta computacional de gerenciamento, 

armazenamento e avaliação que visa dar suporte ao processo de game 

design apoiado no modelo conceitual; 

 PerMotivE Artifacts: proposta de um documento composto pelos 

artefatos utilizados em um game design gerado por meio do PerMotivE 

Maker com base nas diretrizes e relações do PerMotivE Model. 

O componente Model do framework será discutido na seção 1, na qual serão 

apresentadas suas diretrizes e relações que constituem o modelo conceitual 

proposto nesta tese. O componente Maker será definido na seção 2 apresentando 

as definições dos módulos que compõem a arquitetura proposta e também a 

apresentação da ferramenta materializada a partir desta arquitetura que possui 
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como foco a funcionalidade referente a avaliação do modelo conceitual (PerMotivE 

Model). Já o componente Artifacts será detalhado na seção 3.  

 

5.1 PerMotivE Model 

O framework conceitual PerMotivE Model proposto neste trabalho tem como 

objetivo, relacionar os conceitos abordados no capítulo 3 direcionados à área de 

desenvolvimento de jogos digitais. Além de fazer a relação entre persuasão, 

motivação e engajamento, o framework é composto por diretrizes que visam orientar 

o game designer a utilizar os conceitos e suas definições bem como relações 

servindo como auxilio inicial no desenvolvimento de jogos digitais. 

O framework é baseado nas teorias relacionadas a persuasão da área de 

psicologia e tecnologia (Cialdini, 2001; Fogg, 2003 e Oinas-Kukkonen e Harjumaa, 

2008) discutidas na seção 3.1, na teoria da Autodeterminação (Ryan e Deci, 2000a) 

e nas definições de motivação propostas por Malone e Lepper (1987) discutidas na 

seção 3.2, e por fim, nas definições de engajamento propostas por Bouvier et al. 

(2014) discutidos na seção 3.3.  

Como mencionado, o modelo conceitual define as diretrizes para uso dos 

diferentes elementos presentes nos conceitos de persuasão, motivação e 

engajamento relacionados a jogos digitais com o objetivo de auxiliar o 

desenvolvimento do game design fazendo uso de tais recursos. No modelo proposto 

os conceitos são separados em camadas, logo, se tem a camada de persuasão, 

camada de motivação e camada de engajamento. 

O PerMotivE Model propõe diretrizes para cada camada conforme seus 

conceitos, sendo que a camada de engajamento é a camada mais generalistas ou 

abstrata e devido a isso, de difícil correlação com os artefatos de jogos 

individualmente e seus conceitos necessitam de mais estudos na literatura. Já a 

camada de motivação possui diretrizes menos abstratas que o engajamento, ainda 

que a camada de persuasão seja mais concreta em relação a motivação, as 

diretrizes de motivação permitem um relacionamento com os artefatos de jogos e 

com isso faz a ligação entre as demais camadas.  
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Se faz necessário antes de relacionar tais camadas, definir as diretrizes de 

cada uma, as seções 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 destinam-se a tais definições discutindo 

cada camada do modelo (camada de persuasão, camada de motivação e camada 

de engajamento) separadamente. Já a seção 5.1.4 discute as relações entre as 

camadas presentes no PerMotivE Model.  

O modelo possui um total de 34 diretrizes, além das suas definições, cada 

diretriz é representada por um ícone que procura transmitir o conceito geral da 

diretriz, uma sigla que está relacionada com a respectiva camada, a citar: PS 

(diretrizes de persuasão relacionadas a área de psicologia social) e PT (diretrizes 

referentes a persuasão por meio de tecnologia), siglas presentes na camada de 

persuasão; M (diretrizes de motivação) e E (diretrizes de engajamento), 

respectivamente das camadas de motivação e engajamento. Também é utilizado um 

termo associado a cada diretriz. Esses termos procuram seguir originalmente as 

definições dos autores que serviram de base para a criação deste modelo. 

5.1.1 Diretrizes de persuasão 

A camada de persuasão do PerMotivE Model é composta por 24 diretrizes, 

sendo 6 relacionados diretamente a área de psicologia (Cialdini, 2001) e 18 

relacionadas a área de tecnologia (Fogg, 2003 e Oinas-Kukkonen e Harjumaa, 

2008). As diretrizes são definidas no quadro 9.  

Quadro 9 - Diretrizes relacionadas a persuasão em jogos 

Ícone Diretriz 

Psicologia 

 
Autoridade 

PS1. Incluir um ou mais personagens para representar uma figura de autoridade no 

assunto que está sendo tratado no jogo. 

 
Comprometimento 

PS2. Fazer com que o jogador se comprometa com o jogo, o impelindo de cumprir 

o comprometimento estabelecido, esse comprometimento pode ser no início ou 
durante todo o jogo. 

 
Escassez 

PS3. Inserir artefatos ou fazer uso de diretrizes que possam ser relacionadas a 

escassez, esses elementos devem ser utilizados em momentos oportunos, 
tornando-os elementos raros ou limitados no jogo. 
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Prova Social 

PS4. Fornecer mecanismos para visualização de opiniões ou ações de outros 
jogadores para persuadir a tomada de decisão do jogador. 

 
Reciprocidade 

PS5. Oferecer em momentos oportunos algo interno ao jogo, como recursos ou até 

mesmo orientações, para o jogador sem que este solicite ou conquiste. 

 
Simpatia 

PS6. Permitir que o jogador interaja com personagens/jogadores que tenha 

afinidade ou que seja familiar no contexto do jogo. 

Tecnologia/Design 

 
Adaptação 

PT1. Possibilitar a adaptação das informações, artefatos ou ambiente do jogo 

conforme as características do jogador. 

 
Atratividade 

PT2. Criar o ambiente do jogo, interface e artefatos que sejam atraentes no quesito 
audiovisual. 

 
Auto monitoramento 

PT3. Permitir o automonitoramento das características/status interno ao jogo  e/ou 

ações do jogador durante a jogabilidade. 

 
Comparação social 

PT4. Oferecer mecanismos para compartilhar ou comparar o desempenho do 
jogador com outros ou consigo mesmo. 

 
Competição 

PT5. Utilizar competições de diferentes formas para que o jogador teste suas 

habilidades e conquiste objetivos específicos. 

 
Condicionamento 

PT6. Oferecer por meio de artefatos ou diretrizes pertinentes, algum tipo de reforço 
positivo ou punições conforme ações do jogador durante a jogabilidade. 

 
Colaboração 

PT7. Oferecer a possibilidade de cooperação com outros jogadores para atingir um 

determinado objetivo. 
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Elogios 

PT8. Fornecer elogios por meio de recursos audiovisuais em momentos oportunos 
ou por ações determinadas durante a jogabilidade. 

 
Ensaio virtual 

PT9. Procurar fornecer um ambiente ou elementos que possibilitem a imersão 

imaginativa do jogador, possibilitando que o jogador ensaie atitudes ou 
comportamentos. 

 
Lembretes 

PT10. Fornecer lembretes ao jogador durante a jogabilidade, lembretes referentes 

aos objetivos ou tarefas a cumprir. 

 
Perícia 

PT11. Disponibilizar o artefato após a certificação de que não possui erros na 

execução ou nas informações disponibilizadas no jogo. 

 
Personalização 

PT12. Criar meios para o jogador personalizar ou customizar os artefatos utilizados 
no jogo. 
 

 
Recompensas  

PT13. Utilizar e fornecer recompensas variadas ao jogador por suas ações 

satisfatórias no jogo e seus desafios.  

 
Redução 

PT14. Elaborar mecanismos que possibilitem tornar uma atividade no jogo mais 

fácil durante a jogabilidade. 

 
Semelhança 

PT15. Criar o ambiente do jogo e seus artefatos com base nas características 

levantadas do seu público alvo. 

 
Contexto real 

PT16. Introduzir as simulações no cotidiano do jogador por meio de objetos reais 

comuns a sua rotina ou contexto real. 

 
Sugestão 

PT17. Oferecer sugestões ao jogador conforme suas ações no jogo ou em 

momentos pré-determinados. 
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Tunneling 

PT18. Procurar criar orientações durante alguns momentos da jogabilidade para 
que o usuário consiga realizar determinadas tarefas. 
 

5.1.2 Diretrizes de motivação  

A camada de motivação do PerMotivE Model é composta por 5 diretrizes 

relacionadas com os conceitos de Malone e Lepper (1987) discutidos e 

correlacionados com as necessidades básicas da teoria da Autodeterminação de 

Ryan e Deci (2000a) na seção 3. As diretrizes são definidas no quadro 10. 

Quadro 10 - Diretrizes relacionadas a motivação em jogos 

Ícone Diretriz 

 
Controle 

M1. Permitir que o jogador tenha o controle de diferentes artefatos do ambiente do 

jogo e também possa controlar sua tomada de decisões, promovendo uma 
sensação de total controle do ambiente.  
 

 
Curiosidade 

M2. Usar estímulos sensoriais por meio de artefatos do jogo e procurar modificar a 

estrutura de conhecimento do jogador a fim de promover a sua curiosidade 
cognitiva durante a jogabilidade. 

 
Desafio 

M3. Propor diferentes níveis de desafios com objetivos claros e determinados a fim 

de testar as habilidades e promover a auto estima do jogador. 
 

 
Fantasia 

M4. Criar situações com uso de elementos narrativos ou por meio da jogabilidade 

que possibilite ao jogador criar imagens mentais dessas situações, podendo levá-lo 
a estados de imersão. 
 

 
Relacionamento 

M5. Utilizar interação social no ambiente do jogo permitindo que o jogador tenha 

um senso de comunidade, promovendo a necessidade básica de relacionamento. 
 

5.1.3 Diretrizes de engajamento 

A camada de engajamento do PerMotivE Model também é composta por 5 

diretrizes, estas relacionadas com os conceitos propostos por Bouvier et al. (2014) e 

que também possuem ligações com a teoria do fluxo de Csíkszentmihályi (1990), 

conceitos já discutidos na seção 3. As diretrizes são definidas no quadro 11. 
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Quadro 11 - Diretrizes relacionadas a engajamento em jogos 

Ícone Diretriz 

 
Atenção 

E1. Despertar a atenção do jogador utilizando artefatos que possam criar áreas 

alvo (foco) com diferentes intensidades e durações. 
 

 
Envolvimento 

E2. Utilizar ferramentas que facilitem a troca de informação entre jogador e jogo, 

promovendo o envolvimento do jogador. 

 
Fluxo 

E3. Propor experiências no jogo que possibilitem o equilíbrio entre habilidades e 

desafios mantendo a concentração do jogador. 
 

 
Imersão 

E4. Fazer uso de recursos sensoriais, desafios bem equilibrados e fantasia para 

poder promover a imersão do jogador. 
 

 
Presença 

E5. Usar mecanismos ou artefatos que permitam ao jogador perceber sua 

existência dentro do ambiente do jogo. 
 

 

As diretrizes propostas no PerMotivE Model apresentadas nos quadros 9, 10 

e 11 são possíveis guias para serem analisadas na criação de um game design e 

visam auxiliar o game designer na criação dos artefatos procurando abarcar tais 

definições. 

A próxima seção tem como objetivo demostrar as relações propostas no 

PerMotivE Model, relações que ocorrem internamente a cada camada e 

principalmente a relação entre as camadas. 

5.1.4 Relação das diretrizes propostas no modelo conceitual 

O PerMotivE Model relaciona as camadas de persuasão, motivação e 

engajamento elucidando que por meio da utilização dos conceitos de persuasão, é 
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possível promover a motivação, e usando os conceitos desta, é possível promover o 

engajamento no jogador, essa relação pode ser visualizada na figura 14. 

 

Figura 14 - Relação proposta no PerMotivE Model 

A relação entre as três camadas demonstrada na figura 14, ajuda a entender 

o que foi exposto no parágrafo anterior, contudo, é necessário relacionar as 

diretrizes de cada camada a fim de se obter um modelo conceitual efetivo que possa 

ser utilizado para auxiliar o game designer na criação de um projeto de jogo digital 

com os referidos conceitos.   

As diretrizes de persuasão relacionadas com as diretrizes de motivação e 

estas relacionadas as diretrizes de engajamento são detalhadas na figura 15 por 

meio de uma matriz triangular de adjacências. Ressalta-se o fato de que também é 

possível ter relações internas em cada camada do modelo. 
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Figura 15 - Matriz de adjacências mostrando as relações entre as diretrizes do PerMotivE Model 

A relação proposta no PerMotivE Model tem como base os princípios de 

persuasão da área de psicologia, que compreendem as diretrizes de PS1 à PS6, 

essas podem se relacionar no mesmo grupo e com as diretrizes de tecnologias 

persuasivas (PT1 à PT18) e também com as diretrizes de motivação (M1 à M5), as 

diretrizes de tecnologias persuasivas se relacionam entre si e com as diretrizes de 

motivação e estas por sua vez com as diretrizes de engajamento (E1 à E5) que 

também podem se relacionar no mesmo grupo quando pertinente. 

Essas relações são explicadas nos parágrafos que se seguem, primeiro é 

dada ênfase a relação entre as diretrizes de persuasão com seu próprio grupo, 

posteriormente a relação das diretrizes de motivação com as diretrizes de persuasão 

e por fim as diretrizes de engajamento com as diretrizes de motivação. 

A diretriz PS1 (figura de autoridade no jogo) se relaciona com a diretriz PS6 

(afinidade), o jogador pode interagir com personagens do jogo que figuram como 

uma autoridade no contexto proposto; a figura de autoridade também pode fornecer 

PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 PT7 PT8 PT9 PT10 PT11 PT12 PT13 PT14 PT15 PT16 PT17 PT18 M1 M2 M3 M4 M5 E1 E2 E3 E4 E5
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elogios com intuído de aumentar o grau de persuasão (PT8) assim como dar 

sugestões (PT17) e auxiliar o jogador durante o percurso no jogo (PT18), figura 16.  

 

Figura 16 - Relações da diretriz PS1 

O comprometimento do jogador (PS2), como mostra as relações na figura 17, 

pode ser despertado com o oferecimento (PS5) de algum artefato no jogo fazendo 

com que o jogador se comprometa a jogar para recompensar o que foi recebido. Por 

meio de competição (PT5), colaboração (PT7) e reforços ou punições (PT6) também 

se pode despertar o comprometimento do jogador com o jogo e seus objetivos. Um 

dos meios de se obter o comprometimento com o jogo é oferecer recompensas por 

suas ações o que está relacionado com a diretriz PT13. 

 

Figura 17 - Relações da diretriz PS2 
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A diretriz de artefatos raros ou escassos (PS3) se relaciona com a PT8 no 

sentido de oferecer elogios com moderação despertando a auto estima do jogador; 

com a PT13 em que se deve criar recompensas raras para que o jogador se 

comprometa a jogar para consegui-las e por fim, a relação com a PT17 na qual se 

deve dar sugestões de forma controlada e até relacionadas a tipos específicos de 

recompensas obtidas (PT13), figura 18. 

 

Figura 18 - Relações da diretriz PS3 

A diretriz PS4 que envolve a tomada de decisão com base nas observações 

de outros jogadores, como mostra a figura 19, se relaciona com a PS6 devido ao 

fato do jogador ser mais facilmente persuadido por aqueles que possui afinidade; 

também se relaciona com a diretriz PT4, persuadindo por meio de comparação e 

compartilhamento do desempenho do jogador no jogo e com a PT7 já que na 

colaboração o jogador pode se basear na tomada de decisão do grupo ou 

observando as ações ou comportamentos de outros jogadores para tomar as suas 

decisões em prol de obtenção do objetivo coletivo. 
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Figura 19 - Relações da diretriz PS4 

A figura 20 demonstra a diretriz PS5 (reciprocidade) que se relaciona com a 

PT6 e PT13, visto que o reforço positivo e recompensas podem ser oferecidos 

mesmo sem ações específicas do jogador no jogo, ou até mesmo quando oferecidos 

por gratificação as ações, podem favorecer o sentimento de débito no jogador 

fazendo com que se comprometa a retribui ao ambiente ou sistema do jogo. Essa 

diretriz PS5 também se relaciona com a PT17, conforme as ações do jogador, é 

possível dar sugestões para auxiliá-lo na compleição de uma tarefa complicada, o 

que pode gerar um sentimento de que o sistema do jogo está lhe oferecendo algum 

tipo de ajuda. 

 

Figura 20 - Relações da diretriz PS5 

A afinidade, que envolve a interação entre jogadores (PS6), como exibido na 

figura 21, se relaciona com a PT5 possibilitando que o jogador realize competições 
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com quem possui afinidade, o que pode promover a persuasão; a relação com a 

PT7 possibilita que o jogador participe de grupos os quais possuem jogadores com 

afinidade e com isso realize as atividades de colaboração. Também é possível a 

essa diretriz se relacionar com a PT8 visto que elogios podem ser dados por outros 

jogadores os quais se tem uma afinidade mais satisfatória e por fim, a relação desta 

diretriz PS6 com a PT15 procurando criar meios para que o jogador consiga se 

associar a um grupo com as mesmas características, o que pode ter um impacto na 

afinidade com outros jogadores. 

 

Figura 21 - Relações da diretriz PS6 

A adaptação das informações no ambiente do jogo (PT1), como mostra a 

figura 22, se relaciona com a diretriz PT3 possibilitando adaptar os elementos do 

auto monitoramento conforme perfil do jogador; os elogios (PT8), as sugestões 

(PT17) assim como lembretes no jogo (PT10) também podem sofrer adaptações 

para cada jogador. A diretriz referente a redução (PT14) pode ser aplicada com base 

na PT1 adaptando o ambiente do jogo para tornar as ações ou interações mais 

fáceis, o que também pode impactar nas orientações (PT18) durante o gameplay. A 

última relação da PT1 é com a diretriz referente a simulações que fazem uso de 

elementos do mundo real do jogador (PT16) o que claramente pode sofrer 

adaptações conforme o manuseio do mesmo no ambiente da aplicação proposta. 
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Figura 22 - Relações da diretriz PT1 

A diretriz que aborda a atratividade (PT2), relações exibidas na figura 23, está 

relacionada as diretrizes como, PT3, que visa criar interfaces de auto monitoramento 

atrativas; PT8, referente a fornecer elogios com elementos relacionados com a 

atratividade e PT15 já que a atratividade está diretamente relacionada com a 

semelhança a elementos do público alvo que o jogo é proposto. Existe também a 

relação da PT2 com a diretriz PT9, possibilitando a imersão do jogador a qual pode 

ser favorecida pelos elementos no ambiente do jogo que sejam atraentes ao jogador 

conforme o contexto. Por fim, a relação da PT2 com a diretriz PT12 podendo 

possibilitar ao jogador realizar personalizações no ambiente do jogo e seus 

artefatos. 

 

Figura 23 - Relações da diretriz PT2 
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O auto monitoramento (PT3), como mostra a figura 24, está relacionado com 

diretrizes que fornecem feedback ao jogador conforme suas ações no jogo ou que 

estejam relacionadas ao seu desempenho, como as diretrizes PT4 (comparação de 

desempenho); PT8 (sugestões); PT10 (lembretes); PT13 na qual a relação é para 

que o jogador acompanhe suas ações para obtenção de determinadas 

recompensas; PT18 já que as orientações durante a jogabilidade são visualizadas 

ou percebidas pelo auto monitoramento. O auto monitoramento quando associado a 

criação de interface para visualização, se relaciona com a diretriz PT12 

possibilitando ao jogador personalizar sua interface, e com a diretriz PT15 já que a 

interface de auto monitoramento deve ser condizente com seu público alvo. 

 

Figura 24 - Relações da diretriz PT3 

Os mecanismos de comparação ou compartilhamento de desempenho (PT4) 

está relacionado com diretrizes como PT5 (competição); PT7 (colaboração) e PT13 

(recompensa), todas essas diretrizes fornecem ao jogador um feedback do seu 

desempenho de forma individual ou em equipe, figura 25. 
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Figura 25 - Relações da diretriz PT4 

A diretriz PT5 que se refere a competição está relacionada com a PT6 visto 

que é possível dar reforço positivo ou punição conforme as ações do jogador 

durante a competição; também está relacionada com a PT8 possibilitando fornecer 

elogios pelas ações do jogador durante a competição e com a PT13 dando ao 

jogador recompensas por suas ações, figura 26. 

 

Figura 26 - Relações da diretriz PT5 

O reforço positivo ou punições (PT6), como mostra a figura 27, pode se 

relacionar com a diretriz referente a colaboração PT7 já que com base nas ações do 

jogador na colaboração o mesmo pode ganhar um reforço positivo ou punição; o 

reforço pode ser por meio de recompensas PT13, pontuações ou até mesmo elogios 

(PT8).  
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Figura 27 - Relações da diretriz PT6 

A colaboração (PT7) se relaciona com a diretriz PT8 possibilitando oferecer 

elogios durante as ações colaborativas do jogo e também está relacionada com a 

PT13 oferecendo recompensas conforme o desempenho do jogador na colaboração 

ou na compleição do objetivo, figura 28. 

 

Figura 28 - Relações da diretriz PT7 

A diretriz PT8 se relacionada com a PT18 oferecendo elogios durante todo o 

percurso do jogador em determinadas atividades propostas no gameplay (figura 

29a). 

O ensaio virtual PT9 embora possa ser fornecido por ambientes de jogos 

tradicionais, também pode se beneficiar de simulações no contexto real do jogador o 

que está relacionado com a diretriz PT16 (figura 29b). 
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(a)    (b) 

Figura 29 - Relações das diretrizes PT8 e PT9 

Assim como a diretriz PT8, a diretriz PT10 referente a lembretes, também se 

relacionada com a diretriz PT18 visto que é possível persuadir durante o percurso do 

jogador oferecendo lembretes ao mesmo. 

A personalização (PT12) pode possibilitar a redução de atividades complexas 

para simples relacionando-se assim com a PT14, o que possibilita ao usuário fazer 

os ajustes necessários, além de estar relacionada com a diretriz PT15 permitindo 

que o usuário também personalize o ambiente conforme características pessoais, 

figura 30. 

 

Figura 30 - Relações da diretriz PT12 
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A figura 31 demonstra as relações das diretrizes PT13 e PT14. A recompensa 

pelas ações satisfatórias no jogo (PT13) pode contribuir com a diretriz de simulação 

em contexto do mundo real PT16 no sentido de fornecer recompensas as quais 

sejam úteis nesse contexto para o jogador, figura 31a. 

A diretriz PT14 referente a redução de complexidade das atividades, 

relaciona-se com a PT16 possibilitando fornecer simulação no cotidiano que facilitem 

alguma atividade real do jogador e também possui relação com a PT18 tornando 

possível durante o percurso do jogo oferecer atividades facilitadoras ao jogador, 

figura 31b. 

 

(a)                                              (b) 

Figura 31 - Relações das diretrizes PT13 e PT14 

A diretriz referente a semelhança (PT15) se relaciona com a diretriz PT16 e 

PT17, possibilitando tornar a simulação no contexto real mais próxima dos seus 

jogadores e definir sugestões do jogo conforme seu público alvo, figura 32a. 

As simulações aplicadas ao contexto do mundo real (PT16) estão 

relacionadas com a PT17 por meio da qual é possível oferecer sugestões para 

aprimorar a interação com o ambiente simulado bem como possíveis 

comportamentos. Essa diretriz também se relaciona com a PT18 visto que é possível 

se persuadir durante o manuseio do ambiente simulado orientando o jogador, figura 

32b. 
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 (a)     (b) 

Figura 32 - Relações das diretrizes PT15 e PT16 

As diretrizes PT17 e PT18 estão relacionadas no sentido de fornecer 

sugestões para o jogador durante o gameplay e orientações propostas. 

É importante ressaltar que as relações descritas anteriormente são abordadas 

na ordem crescente, assim as relações com diretrizes anteriores já mencionadas 

não foram repetidas para se evitar a redundância de informação. Por fim, embora a 

diretriz PT11 não tenha sido relacionada diretamente com nenhuma outra do grupo 

de persuasão, a mesma se mostra importante pois o jogo deve estar em perfeito 

funcionamento para que se consiga persuadir o jogador, erros ou informações 

incorretas podem afetar a credibilidade no jogo. 

Após as relações entre as diretrizes referente a persuasão, os parágrafos a 

seguir discutem as relações destas com as diretrizes de motivação. Como a 

quantidade de relações são maiores em relação as diretrizes de motivação, se 

procurou agrupar as diretrizes de persuasão e com isso explicar de forma geral com 

esses grupos. A proposta desta relação é demonstrar quais diretrizes referente a 

persuasão promovem os diferentes aspectos relacionados a motivação e contribuem 

com suas diretrizes. 

A diretriz que aborda o controle do ambiente do jogo e seus artefatos pelo 

jogador (M1), está relacionada com dezesseis diretrizes referente a persuasão, é 

possível contribuir com essa diretriz oferecendo orientações ao jogador (PS2, PS5, 

PT14, PT18) para que o mesmo consiga posteriormente ter o controle em 
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determinadas situações (PT5, PT9, PT16). Diretrizes relacionadas a personalização 

ou adaptação (PT1, PT12, PT15) também passam a sensação de controle do 

ambiente para o jogador. Para aprimorar o sentido de controle por parte do jogador, 

pode-se utilizar recursos relacionados a feedbacks (PT3, PT8, PT10, PT17) de forma 

sistemática ou por meio de eventos ou períodos determinados (PS3). Outro fator que 

pode impactar no controle do jogador é a confiabilidade ou credibilidade que o 

mesmo tem do sistema (PT11), já que falhas durante o gameplay podem prejudicar 

esse controle e a credibilidade no jogo.  

A figura 33 procura demonstrar as relações da diretriz M1 com as diretrizes de 

persuasão fazendo uso da iconografia proposta anteriormente para facilitar o 

entendimento. Considerando a importância da representação iconográfica para a 

melhor compreensão das relações intercamadas, optou-se pela utilização de um 

node-link graph ao invés de um gráfico de cordas. 

 

Figura 33 - Relações da diretriz M1 com a camada de persuasão 

A curiosidade, referente a diretriz M2 se relaciona com doze diretrizes de 

persuasão como mostra a figura 34. Elementos oferecidos ao usuário em momentos 

oportunos, podem aguçar a curiosidade na exploração do ambiente (PS3, PS5, PT8, 

PT10, PT13, PT17). A possiblidade de simular atitudes ou comportamentos no jogo 

(PT9, PT16) também estão relacionadas aos estímulos associados a curiosidade. 

Diretrizes de persuasão que permitam ao jogador fazer personalizações ou que 
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adaptem de certa forma o ambiente do jogo (PT1, PT12) podem promover a 

curiosidade pela qual o jogador possa verificar diversas opções de experiência. 

Outra relação que pode contribuir com essa diretriz é referente a autoridade e 

comprometimento (PS1, PS2), estas podem fazer com que o jogador se comprometa 

com o jogo e isso facilitaria a utilização de estímulos ligados as demais diretrizes 

aqui relacionadas promovendo com isso a curiosidade no jogo.  

 

Figura 34 - Relações da diretriz M2 com a camada de persuasão 

Os desafios propostos nos jogos (M3) estão relacionados com vinte diretrizes 

de persuasão. Muitas dessas diretrizes que ajudam a promover o desafio estão 

ligadas a atribuir algo ao jogador (PS3, PS5, PT6, PT8, PT10, PT13, PT17, PT18), 

como por exemplo, recompensas ou pontos, contudo é necessário trabalhar em 

conjunto com diretrizes que façam o jogador verificar seu desempenho e também a 

possibilidade de realizar os desafios com outros jogadores (PS4, PT4, PT5, PT7, 

PT15), quando o jogo permitir este recurso social. A persuasão promovida por 

adaptações, personalizações ou simulações no geral (PT1, PT3, PT12, PT14, PT16) 

podem contribuir com o nível do desafio e ainda permitir que o jogador determine 

muitas vezes esses níveis. Outro ponto a considerar é o comprometimento com o 

jogo despertado no jogador (PS2), que pode fortalecer a motivação de concluir o 

desafio proposto. Assim como exposto na diretriz de controle, a credibilidade do 

sistema (PT11) também pode impactar na proposta de desafio e consequentemente 

com a motivação do jogador, essas relações são demonstradas na figura 35. 
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Figura 35 - Relações da diretriz M3 com a camada de persuasão 

A diretriz referente a fantasia, M4, está relacionada com nove diretrizes de 

persuasão, como exibido na figura 36. Embora nem todos os jogos precisem ter uma 

narrativa, os que a possuem, contudo, podem usar diretrizes de persuasão que 

procuram trabalhar conceitos como atratividade e personagens que possuam 

simpatia (PS6, PT2, PT15), possibilitando aproximar o jogador do mundo do jogo, 

assim como propor uso de elementos simulados (PT9, PT16) para contribuir com a 

motivação relacionada a fantasia. A possibilidade de oferecer algo ao jogador (PS2, 

PS5, PT18) durante o desenrolar de uma possível narrativa, mesmo que implícita, 

também contribui para esta diretriz de motivação. Aqui novamente a diretriz PT11 é 

importante visto que um simples erro no conteúdo do jogo pode prejudicar a imersão 

imaginativa do jogador. 
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Figura 36 - Relações da diretriz M4 com a camada de persuasão 

O diretriz de relacionamento ou senso de comunidade (M5) não é um conceito 

presente em alguns jogos, contudo, nos jogos que fazem uso de tais conceitos como 

os jogos massivos multijogadores online, por exemplo, essa diretriz se torna 

importante. Ela está relacionada com onze diretrizes de persuasão, como mostra a 

figura 37, sendo que a maioria destas é referente a interação social ou algum tipo de 

interação com personagens procurando tornar possível a sensação de 

relacionamento (PS1, PS2, PS4, PS6, PT4, PT5, PT7, PT15). Diretrizes de 

persuasão que fornecem feedback ou auxílio (PT8, PT13, PT17) também podem 

contribuir para esta motivação quando trabalhadas no âmbito social nos jogos. 

 

Figura 37 - Relações da diretriz M5 com a camada de persuasão 
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Além dessas relações com diretrizes de persuasão, existem relações no 

próprio grupo de motivação, essas relações são uma via de mão dupla. A M1 está 

relacionada com o controle no desafio, no desenrolar da fantasia e também na forma 

como se pode dar a sensação de relacionamento social, ficando a cargo do jogador 

esses controles. A M2 se relaciona com a M4 pois a fantasia pode estimular a 

curiosidade e vice-versa. E por fim a relação da M3 com M5 já que em jogos que 

fazem uso do elemento social, é possível trabalhar desafios com outros jogadores. 

Nos parágrafos a seguir se discute o último grupo de relações que são entre a 

motivação e o engajamento. 

A diretriz de engajamento referente a atenção (E1) está relacionado com a 

diretriz M1 visto que o jogador possui o controle no jogo e com alguns recursos é 

possível fazer com que ele próprio direcione sua atenção para pontos de interesse 

estipulados pelo sistema do jogo. Por meio da curiosidade (M2), fazendo uso de 

estímulos sensoriais, é possível também chamar a atenção do jogador para pontos 

relacionados com o objetivo em destaque proposto pela atividade no jogo. Outra 

diretriz que pode promover o engajamento e com isso a atenção do jogador, é a M3. 

Nos desafios é possível trabalhar a atenção do jogador no que interessa para o 

objetivo a ser concluído. Essas relações são exibidas na figura 38. 

 

Figura 38 - Relações da diretriz E1 com a camada de motivação 

A diretriz E2 (envolvimento do jogador), conforme exibido na figura 39, 

relaciona-se com a diretriz M1, já que o envolvimento com o jogo se dá pelo jogador 

quando este se dispõe a controlar os artefatos ou ambiente e com ferramentas as 
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quais possui controle, pode facilitar esse envolvimento. Para jogos que permitam a 

questão social, mesmo que indiretamente simulada por personagens inteligentes no 

jogo, é possível fazer uma relação com a diretriz M5, com a interação social o 

jogador fica envolvido trocando informações com outros jogadores e também com o 

sistema do jogo, muitas vezes de forma implícita. 

 

Figura 39 - Relações da diretriz E2 com a camada de motivação 

O estado de fluxo ou a concentração do jogador (E3) pode ser despertada 

pela disponibilidade do controle de artefatos do jogo (M1) que necessitem de total 

atenção, bem como pelo contínuo estímulos sensoriais que agucem a curiosidade 

(M2). Outra diretriz que é diretamente relacionada com a E3 é a M3, deve-se propor 

desafios que possuam níveis equilibrados de habilidades, habilidades essas que o 

jogador necessita adquirir durante o gameplay para atingir os objetivos. Nos jogos 

em que elementos narrativos são visivelmente presentes, é possível fazer uso da 

fantasia (M4) para entreter o jogador na história ou narrativa do jogo, figura 40. 
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Figura 40 - Relações da diretriz E3 com a camada de motivação 

A imersão (E4), conforme figura 41, está relacionada com a diretriz M2, a 

curiosidade é estimulada por recursos sensoriais no jogo bem como pela mudança 

da estrutura cognitiva do jogador, com esse estimulo o jogador pode ficar imerso até 

que a curiosidade seja resolvida ou se promovam novas. Os desafios (M3) também 

podem fazer com que o jogador fique imerso no jogo desde que mantenham um 

nível equilibrado entre habilidades e dificuldades seguindo o perfil do jogador 

quando possível. Por fim, a fantasia (M4) é outro fator que está relacionado 

diretamente com a imersão, pois a imersão pode ser obtida não somente pelos 

níveis dos desafios, mas também pela imaginação feita pelo jogador com sua 

interação no jogo. 

 

Figura 41 - Relações da diretriz E4 com a camada de motivação 



120 
 

A diretriz referente ao sentimento de presença (E5) se relaciona com a M1, 

com essa diretriz, o jogador pode ter a sensação de que realmente faz parte do 

ambiente, o que pode ser aprimorado com a diretriz M4 introduzindo a fantasia para 

promover melhor esse sentimento de pertencimento interno ao jogo. A diretriz M5 

também pode contribuir para esse sentimento quando houver a possibilidade de 

fazer uso do senso de comunidade ou relacionamento, permitindo a interação com 

outros jogadores, tornando mais visível sua presença dentro do jogo, figura 42. 

 

Figura 42 - Relações da diretriz E5 com a camada de motivação 

Assim como nas demais camadas, existe relações internas a camada de 

engajamento. A E1 está relacionada com a E2, pois promovendo a atenção do 

jogador pode ser mais provável que este se disponha a trocar informações com o 

sistema se envolvendo com a atividade. Também existe a relação da E1 com a E3, a 

concentração e atenção são fatores que estão relacionados, um pode acionar o 

outro.  

A diretriz do envolvimento E2 pode receber contribuição ou contribui com a 

diretriz E5, o jogador pode se tornar mais propício a trocar informação quando sente 

que faz parte do jogo. A diretriz E3 faz relação com a imersão E4 no desafio ou 

mesmo no ambiente do jogo o que é promovido também pela E5, fazendo inclusive 

que essas duas diretrizes, E4 e E5, se relacionem. 

Como já mencionado, as diretrizes podem ser, em alguns casos como na 

camada de engajamento, muito abstratas para se materializar elementos de 
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softwares ou mais precisamente em elementos concretos para se trabalhar no 

desenvolvimento do game design, assim, com o intuito de aproximar tais diretrizes e 

relações dos artefatos reais utilizados em um projeto de jogo digital, é necessário 

relacionar tais diretrizes aos artefatos propostos nesta tese.  

A próxima seção tem por objetivo fazer essa relação entre os artefatos e 

diretrizes e posteriormente se definir um conjunto de questionamentos para serem 

aplicados na avaliação de cada diretriz e seu respectivo uso. 

5.1.5 Relação dos artefatos com diretrizes no modelo conceitual 

As relações propostas na seção anterior são necessárias para se verificar 

quais diretrizes podem ser trabalhadas em conjunto na mesma camada ou 

principalmente entre as três camadas, no entanto, essas diretrizes são abstratas se 

comparadas aos artefatos que podem ser utilizados no game design, sendo assim, a 

figura 43 mostra as relações entre os grupos de artefatos propostos na seção 4.3 

com as diretrizes propostas no PerMotivE Model. As relações propostas foram 

idealizadas com base nas reflexões referentes aos diferentes artefatos e suas 

possíveis relações com as diretrizes do modelo proposto, é importante ressaltar que 

as relações são flexíveis. 

 

Figura 43 - Relação de artefatos com diretrizes 

As relações propostas na figura 43 tiveram como base a camada de 

motivação do PerMotivE Model, a partir desta camada, se buscou a relação com as 

camadas de persuasão e engajamento, avaliando quais diretrizes são pertinentes 

para cada tipo de artefato. 

Essa relação não é inflexível, a mesma pode ser alterada conforme 

percepção do designer, porém, a relação deve levar em consideração a camada de 
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motivação e posteriormente suas ligações com as camadas de persuasão e 

engajamento. Partindo-se da camada de motivação e analisando suas ligações com 

as demais é possível se obter uma tabela de relações como a apresentada na figura 

43. 

Após a definição do modelo, suas diretrizes e relações, e as relações dos 

artefatos com as diretrizes, se faz necessário estabelecer um conjunto de 

questionamentos a fim de avaliar se os conceitos propostos no modelo, estão 

efetivamente sendo utilizados pelos game designers por meio das diretrizes 

propostas. Sendo assim, a próxima seção visa definir um questionário que seja 

capaz de fazer essa verificação, associando a cada diretriz uma pergunta norteadora 

para auxiliar a avaliação de um game design.   

5.1.6 Questionário de avaliação do PerMotivE Model 

Na literatura referente as áreas de motivação e engajamento, existem 

modelos que visam avaliar a motivação e/ou o engajamento do jogador com os 

jogos, esses estudos se concentram principalmente na área educacional, na qual os 

jogos são utilizados como materiais educacionais. Dentre as pesquisas relevantes 

ou comumente encontradas nos estudos dessas áreas, se destaca por exemplo, o 

modelo ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) proposto por Keller 

(1987) que auxilia a criação de estratégias motivacionais, o autor propôs junto com o 

modelo o Instructional Materials Motivational Scale (IMMS), um instrumento que 

auxilia a avaliação da interação do aluno/jogador com o material educacional, neste 

caso o jogo.  

Outro exemplo de modelo de avaliação, referente a motivação, é o IMI 

(Intrinsic Motivation Inventory) (Ryan, 1982; McAuley, Duncan & Tammen, 1989), 

este instrumento procura avaliar a intensidade da motivação intrínseca de uma 

pessoa em relação a uma dada atividade.  

Na área de engajamento também se encontram alguns modelos para a 

avaliação do envolvimento do jogador, como por exemplo o GameFlow (Sweetser & 

Wyeth, 2005), neste modelo os autores definem oito elementos para avaliação 

baseados na Teoria do Fluxo, para cada um desses elementos são definidos 

critérios para que seja possível avaliar os jogos, sendo a avaliação pontuada de 1 a 
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5 para se verificar o quanto o jogo dá suporte ao critério que está sendo avaliado no 

momento. A princípio, o modelo foi validado com jogos de estratégia em tempo real, 

mas se mostra flexível para avaliação de outros tipos de jogos.  

Já os autores Fu. et al. (2009) adaptaram o método GameFlow para ser 

utilizado na avaliação de jogos educacionais, denominado por esses autores como 

EGameFlow. Este modelo avalia o engajamento do jogador com o jogo auxiliando o 

game designers a entender o ponto de vista do jogador. Por ser adaptado do modelo 

GameFlow (Sweetser & Wyeth, 2005), os autores adicionam critérios referentes a 

área educacional. Embora sejam semelhantes, o GameFlow (Sweetser & Wyeth, 

2005) procura avaliar a compreensão pelo especialista referente ao jogo que está 

sendo avaliado, enquanto que o EGameFlow Fu. et al. (2009) foi criado para avaliar 

a experiência do jogador com o jogo. 

Na área de persuasão voltada a jogos ou sistemas persuasivos, dentre as 

pesquisas referente a métodos de avaliação pode-se destacar, por exemplo, o 

Persuasive Potential Questionnaire (PPQ) proposto por Meschtscherjakov et al. 

(2016). Este questionário visa medir o potencial persuasivo de protótipos referentes 

a sistemas persuasivos. A proposta dos autores foi criar um modelo genérico que 

seja capaz de avaliar uma variedade desses sistemas independentemente do 

objetivo. A avaliação se dá com os usuários na fase de protótipo. 

Como exposto, existem métodos ou modelos na literatura que visam avaliar 

os conceitos de persuasão, motivação e engajamento individualmente em diferentes 

tipos de atividades, sistemas ou jogos. Contudo o foco desses estudos sempre está 

centrado no usuário/jogador e principalmente como ele percebe sua experiência 

após o uso do jogo/sistema que está sendo avaliado.  

Como a proposta do modelo apresentado nesta tese é ser utilizado no 

processo de game design e não com o jogo efetivamente produzido, se procurou 

criar um modelo específico para avaliação do PerMotivE Model denominado 

PerMotivE Model Questionnaire (PMQ).  

O PMQ é proposto para ser usado pelo designer durante o processo de 

desenvolvimento do jogo digital. Esse questionário tem por objetivo avaliar conforme 

a percepção do designer o uso de cada diretriz apresentada no PerMotivE Model.  
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A posterior avaliação é definida com base na relação do artefato do jogo com 

as diretrizes. Conforme o artefato utilizado, são elencadas questões associadas ao 

modelo, o game designer deve avaliar tais questões conforme sua percepção sobre 

o que foi utilizado referente as diretrizes. 

O PMQ está dividido em três grupos, seguindo o modelo com três camadas 

proposto neste trabalho. Conforme a camada, são definidas questões que o 

especialista deverá analisar contemplando as diretrizes relacionadas aos artefatos 

de jogo. Como o jogo é composto por diferentes artefatos, se procurou criar as 

referidas questões de forma genérica, com isso, as questões podem ser feitas para 

qualquer artefato utilizado no game design. 

As questões que compõem o PMQ são definidas no quadro 12 conforme a 

camada a qual pertencem.  

Quadro 12 - Questões do PMQ 

Camada: Persuasão 

QPS1. O artefato representa ou possui uma figura de autoridade no assunto/objetivo que está sendo 

trabalhado no tema do jogo? 

QPS2. O artefato faz com que o jogador se sinta comprometido com o jogo, no sentido que querer jogar ou 

continuar jogando? 

QPS3. O artefato é trabalhado de forma escassa, no sentido de ser raro ou limitado para se obter, fazendo 

com que o jogador se sinta impelido em jogar para conquistá-lo? 

QPS4. O artefato fornece meios para o jogador visualizar opiniões, ações ou desempenho de outros 

jogadores? 

QPS5. O artefato é oferecido em momentos oportunos ao jogador sem que este tenha conquistado ou 

solicitado? 

QPS6. O artefato permite interação do jogador com outros jogadores ou personagens os quais tenha 

afinidade ou que sejam, de certa forma, familiar no ambiente do jogo? 

QPT1. O artefato permite adaptações automáticas conforme as características do jogador? 

QPT2. O artefato foi criado de forma que seja atraente, levando em consideração conceitos audiovisuais? 

QPT3. O artefato permite que o jogador visualize suas características, ações ou quaisquer status dentro do 

jogo? 

QPT4. O artefato permite que seja compartilhada ou visualizada informações que demonstrem o 

desemprenho do(s) jogador(es)? 

QPT5. O artefato permite que o jogador tenha a possibilidade de competir com o próprio sistema do jogo ou 

outros jogadores com objetivos definidos? 

QPT6. O artefato fornece ou é caracterizado com algum tipo de reforço positivo ou punição para as ações 

realizadas pelo jogador? 
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QPT7. O artefato permite que o jogador coopere com outros jogadores a fim de atingirem objetivos 
determinados? 

QPT8. O artefato por meio de elementos audiovisuais fornece elogios ao jogador por suas ações no jogo? 

QPT9. O artefato permite que o jogador trabalhe a imersão imaginativa ensaiando ações no jogo? 

QPT10. O artefato fornece lembretes ao jogador referente as suas tarefas/objetivos no jogo? 

QPT11. O artefato foi testado para eliminação dos erros antes de ser disponibilizado ou utilizado? 

QPT12. O artefato possibilita a personalização ou customização por parte do jogador? 

QPT13. O artefato fornece diferentes tipos de recompensas pelas ações do jogador? 

QPT14. O artefato possibilita ou possui a possibilidade de transformação de uma tarefa complexa em uma 

tarefa simples? 

QPT15. O artefato foi criado com base nas características do seu público alvo? 

QPT16. O artefato faz uso de objetos comuns a rotina do jogador ou ao seu contexto real? 

QPT17. O artefato oferece sugestões para auxiliar o jogador no jogo? 

QPT18. O artefato fornece orientações ao jogador durante um período determinado no jogo? 

Camada: Motivação 

QM1. O artefato faz com que o jogador tenha a sensação de controle das suas ações, decisões, etc., 

possibilitando que o mesmo perceba sua importância no jogo? 

QM2. O artefato fornece estímulos sensoriais ou cognitivos a fim de modificar a estrutura de conhecimento do 

jogador promovendo a sua curiosidade no jogo? 

QM3. O artefato promove níveis de desafios para o jogador adquirir ou aplicar as habilidades que conquistou 

durante a jogabilidade? 

QM4. O artefato promove situações que possibilitem ao jogador criar imagens mentais referentes a sua 

interação no jogo?  

QM5. O artefato permite criar situações em que o jogador possa ter interações sociais com outros jogadores 

possibilitando que crie um sentimento de comunidade ou relacionamento? 

Camada: Engajamento 

QE1. O artefato permite criar áreas de atenção fazendo com que o jogador direcione seu foco para este 
artefato e o mesmo consegue mate-lo focado? 

QE2. O artefato possibilita que o jogador troque informações de forma fácil com o sistema do jogo? 

QE3. O artefato propõe experiências equilibradas entre habilidade e dificuldades fazendo com que o jogador 

fique concentrado no jogo? 

QE4. O artefato faz com que o jogador tenha mais consciência do mundo do jogo e menos consciência do 

mundo real? 

QE5. O artefato promove o sentimento de presença no jogo por parte do jogador quanto este está interagindo 

com o mundo do jogo? 
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Como mencionado, o especialista deverá responder tais questões conforme 

sua percepção referente aos artefatos utilizados no desenvolvimento do game 

design e a relação destes com as camadas do modelo proposto. Para cada questão, 

deve ser escolhido um valor que varia de uma escala compreendida entre 0% e 

100%, na qual 0% indica que não utilizou a diretriz e 100% indica que utilizou 

totalmente a diretriz. Também é possível que o especialista analise algumas 

questões com base na observação de uso do protótipo junto ao playtest, podendo 

inclusive utilizar outros meios de análise que o auxilie na resposta das respectivas 

questões as quais achar necessário. 

O PMQ é disponibilizado para análise dos artefatos e consequentemente das 

diretrizes junto com a ferramenta computacional do framework PerMotivE. O 

PerMotivE Maker é detalhado na próxima seção. O foco da ferramenta será 

concentrado no módulo correspondente a avaliação do modelo conceitual proposto 

nesta tese.  

5.2 PerMotivE Maker 

Como comentado no início deste capítulo, o framework aqui proposto é 

constituído por três componentes, o componente PerMotivE Maker é uma proposta 

de arquitetura para a criação de uma ferramenta computacional que visa 

disponibilizar mecanismos de gerenciamento, armazenamento e análise dos 

diferentes artefatos presentes na criação de um game design. 

Para se analisar o PerMotivE Model, devido a sua complexidade, é 

necessária uma ferramenta que seja capaz de cadastrar todos os artefatos utilizados 

no game design, bem como o armazenamento das respostas ao questionário, 

tarefas essas feitas por um especialista. A ferramenta também deve ser capaz de 

fazer a análise no modelo conceitual após o cadastramento das informações 

gerando um documento simplificado (GDD) aqui denominado de PerMotivE Artifacts. 

A figura 44 apresenta a proposta de arquitetura para a elaboração da 

ferramenta PerMotivE Maker, destacando-se os módulos que foram implementados 

para realizar os testes nesta tese.  
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Figura 44 - Arquitetura do PerMotivE Maker 

A arquitetura do PerMotivE Maker é composta pelos seguintes módulos: 

 Módulos Game Design/Manager: módulos de gerenciamento das 

informações de um game design, possui como usuário principal o 

game designer, esse módulo deve permitir o cadastramento das 

informações referentes a um game design, como por exemplo, título do 

jogo, gênero, público alvo, descrição, envolvidos, etc.  

 Módulos Artefato/Assets/Manager: módulos de gerenciamento dos 

artefatos presentes em um game design e dos assets (arquivos) 

associados a cada artefato. Esses módulos devem permitir que o game 

designer gerencie todos os artefatos utilizados no jogo inclusive 

possibilitando que seja cadastrado os assets desses artefatos, aqui 

assets são referentes aos arquivos de áudio, imagens, animações, etc. 

 Módulos PMQ/Manager: módulos de gerenciamento do questionário 

PerMotivE Model Questionnaire associado aos artefatos presentes no 

game design. Estes módulos permitem o gerenciamento completo do 

questionário para cada artefato inserido no projeto. 

 Módulos GDD/Manager: módulos que integram o PerMotivE Artifacts, 

são responsáveis em gerar o GDD simplificado com base na avaliação 

do PMQ processado previamente por um módulo de análise, nesta 

tese esse módulo de análise é proposto com o uso de uma rede 
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bayesiana, contudo, pode ser utilizado qualquer estrutura que seja 

capaz de fazer a análise das diversas variáveis e relações propostas 

no PerMotivE Model.  

 Módulo rede bayesiana (módulo de análise): módulo proposto nesta 

tese para analisar e auxiliar na criação do GDD simplificado, esse 

módulo é responsável em efetuar a análise das avaliações feitas pelo 

especialista por meio do PMQ. Este módulo de análise deve ser capaz 

de determinar o grau de utilização das diretrizes de cada camada do 

modelo conceitual. A proposta desta tese é a utilização de uma rede 

bayesiana que será discutida nas próximas seções. 

5.3 PerMotivE Artifacts 

O terceiro componente presente no framework PerMotivE, denominado de 

PerMotivE Artifacts, é o componente responsável em avaliar e fornecer de forma 

gráfica ou não os valores correspondentes à aderência dos artefatos as respectivas 

diretrizes as quais estão associados.  

O módulo do GDD simplificado está integrado a esse componente fornecendo 

uma listagem de todos os artefatos cadastrados previamente em um game design. 

Também estão integrados a esse componente do framework os módulos de 

gerenciamento de game design, artefatos e PMQ.  

O PerMotivE Artifacts, além de listar todos os artefatos, tem como principal 

objetivo apresentar as taxas de uso de cada diretriz associada a cada artefato 

utilizado, analisadas a partir das respostas do designer processadas no módulo de 

análise que nesta tese utiliza o conceito de rede bayesiana. Outras informações 

podem ser adicionadas na exibição dos artefatos como imagens, descrições, etc. 

possibilitando criar um formato de GDD mais completo com diferentes tópicos que o 

projeto pode contemplar. 

Como mencionado, o módulo de análise desenvolvido para gerar os artefatos 

do PerMotivE Artifacts foi elaborado tendo como base a utilização de redes 

bayesianas. Uma rede bayesiana, conforme Russel e Norvig (2013) pode ser 

definida como um grafo acíclico compostos por nós e ligações, em que os nós 

representam as variáveis aleatórias da rede, esses nós possuem estados que 
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podem ser lógicos, discretos ou contínuos. As ligações da rede representam as 

relações de causa e efeito. Essas relações são representadas por meio de uma 

tabela de probabilidades condicionais. A tabela de probabilidades condicionais 

possui as possibilidades das combinações dos nós pais (causa) em relação aos 

possíveis valores dos nós filhos (efeito). 

A próxima seção discute a implementação da ferramenta computacional com 

base na arquitetura proposta nas seções anteriores. 

5.4 Implementação de uma ferramenta computacional 

A arquitetura proposta na seção 5.2 visa servir de base para a elaboração de 

uma ferramenta que dê suporte aos componentes presentes no framework 

PerMotivE. A arquitetura não estipula uma tecnologia específica, a mesma pode ser 

desenvolvida em qualquer tecnologia disponível que seja capaz de implementar as 

funcionalidades descritas anteriormente. 

Para auxiliar a fase de resultados e análise desta tese, foi desenvolvida uma 

aplicação seguindo a arquitetura proposta, tendo como alicerce a arquitetura 

cliente/servidor web na qual foram utilizadas tecnologias que deram suporte ao 

desenvolvimento front-end e back-end da aplicação.  

Para o desenvolvimento da aplicação web proposta, foram utilizadas 

tecnologias que dão suporte ao desenvolvimento front-end como HTML5, CSS, 

JavaScript, além de frameworks como jQuery, SemanticUI entre outros. Para o back-

end foram utilizadas tecnologias como a linguagem PHP e o Banco de dados 

MySQL.  

Todos os módulos destacados na figura referente a arquitetura da ferramenta 

computacional presente na seção 5.2 foram implementados com tais tecnologias, 

somente o módulo referente a rede bayesiana foi implementado com a linguagem 

Python. 

O módulo responsável em armazenar os assets de um game design como 

foge do escopo desta tese não foi contemplado na versão beta da aplicação 

proposta para testes. Sendo assim, o desenvolvimento da aplicação se concentrou 

na elaboração dos módulos responsáveis em armazenar informações dos game 

designs e seus artefatos; do módulo que armazena as avaliações para cada artefato 
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utilizando a proposta do PMQ e por fim o módulo que utiliza a rede bayesiana para 

realizar as análises de cada artefato. É importe ressaltar que esses módulos dão 

suporte ao componente PerMotivE Artifacts.  

A aplicação web permite somente que o game designer gerencie os projetos, 

sendo o usuário responsável em cadastrar as informações que na versão beta, se 

concentram em: título do jogo, descrição resumida o objetivo do jogo, artefatos 

utilizados no projeto e por fim a avaliação de cada artefato com base no questionário 

PMQ.  

A figura 45 demonstra a tela de cadastro dos game designs. O game designer 

pode cadastrar vários projetos. 

 

Figura 45 - Tela do módulo de gerenciamento de Game Design 

Para cada game design é possível cadastrar diversos artefatos utilizando a 

classificação geral de artefatos proposta na seção 4.3 do capítulo 4. A figura 46 

demonstra um exemplo de artefatos utilizados para o jogo Nurture’s Game exibido 

na figura 45. 
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Figura 46 - Tela do módulo de gerenciamento de Artefatos 

Para cada artefato cadastrado no game design, deve ser feita a avaliação 

proposta por meio do PMQ que determinada as questões de cada artefato com base 

nas relações do PerMotivE Model, relações que foram definidas na seção 5.1.5. Um 

exemplo de avaliação é demonstrado na figura 47, referente a avaliação do artefato 

A09 (personagens). 

 

Figura 47 - Tela do módulo de avaliação do PMQ 

Como mencionado na seção 5.1.6, cada questão apresentada pode ser 

respondida conforme a percepção do game designer em relação ao artefato criado 
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utilizando uma escala de 0% a 100% como demonstra a figura 47. O módulo que 

compreende o gerenciamento do PMQ fornece as informações necessárias para os 

demais módulos que integram o componente PerMotivE Artifacts. 

O modelo PerMotivE Model possui 34 variáveis e diversas relações entre 

elas, optou-se em usar uma rede bayesiana devido a sua utilização para a predição 

a partir de valores dados na entrada da rede ou nas variáveis pais das relações 

propostas. A figura 48 demonstra a rede bayesiana completa proposta para 

avaliação o PerMotivE Model, foi utilizado o programa Netica da empresa Norsys4 

para exemplificar graficamente a rede, porém, como mencionado anteriormente, a 

rede foi criada com a linguagem Python na aplicação web proposta. 

 

Figura 48 - Rede bayesiana para análise do PerMotivE Model 

Como a rede se mostrou complexa, exigindo recursos computacionais 

elevados em questão de hardware como memória e processador, a mesma foi 

dividida em pequenas redes direcionas em analisar artefatos isoladamente Com isso 

se reduziu a complexidade e se obteve uma resposta com um tempo de 

processamento relativamente pequeno. 

                                            
4 Netica Norsys http://www.norsys.com/netica.html 
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Foram desenvolvidas no módulo de análise onze redes bayesianas 

especificas para cada artefato e suas relações, a figura 49 demonstra um exemplo 

de uma rede desenvolvida para o artefato Itens do Jogador, os valores apresentados 

são apenas de exemplo. 

 

Figura 49 - Rede Bayesiana do artefato Itens do Jogador 

A rede de exemplo da figura 49 possui 8 nós de entrada da camada de 

persuasão; 3 nós na camada de motivação e 2 na camada de engajamento. A 

camada de motivação é composta por 3 tabelas de probabilidades condicionais e a 

camada e engajamento possui 2 tabelas de probabilidades condicionais. 

A figura 50 demonstra a tabela de probabilidades condicionais gerada para o 

nó M2 da relação presente no artefato Itens do Jogador, a tabela foi criada a partir 

do código desenvolvido na linguagem Python na qual o módulo da rede bayesiana 

foi implementado. 
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Figura 50 - tabela de probabilidades condicionais nó M2 

Os nós de persuasão relacionados ao M2 são: PS3, PS5, PT8, PT13, os 

valores utilizados para gerar a tabela da figura 54 foram PS3=42; PS5=19; PT8=9 e 

PT13=30. 

As redes criadas para cada artefato seguem o mesmo padrão, são compostas 

por nós de entrada da camada de persuasão (identificados com a letra inicial P), 

esses nós se relacionam com os nós da camada de motivação (identificados com a 

letra inicial M) e esses se relacionam com os nós da camada de engajamento 

(identificados com a letra inicial E).  

Para cada relação dos nós filhos das camadas de motivação e engajamento, 

foram criadas as tabelas de probabilidades condicionais Essas tabelas são 

compostas pela soma dos valores dos nós filhos no estado verdadeiro e no estado 

falso, calculados conforme a distribuição da sua existência na combinação. 

Cada rede foi desenvolvida com base nas relações dos artefatos e suas 

diretrizes como apresentado na seção 5.1.5.  
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Este módulo de análise fez uso de um pacote denominado Pomegranate5, 

pacote disponibilizado para a linguagem Python e que possui diversas 

funcionalidades, sendo a rede bayesiana uma das diferentes opções disponíveis.  

Embora o referido pacote forneça a funcionalidade principal para criar a rede, 

foi necessário implementar funções para criar a tabela condicional das camadas de 

motivação e engajamento da rede, bem como, o código responsável em transportar 

os resultados entre a linguagem Python e a linguagem PHP que neste caso, se deu 

preferência a utilização do formato JSON. 

Para cada artefato analisado por esse módulo, a aplicação fornece 

informações que estão associadas ao PerMotivE Model, essas informações 

correspondem a taxa de uso de cada diretriz utilizada, assim como a taxa de uso de 

cada camada. Este módulo é a sugestão para prova de conceito do modelo 

conceitual proposto. 

A figura 51 demonstra um exemplo de artefato gerado pela ferramenta após a 

análise pelo módulo responsável, essa figura faz parte do PerMotivE Artifacts gerado 

para um artefato de um game design. 

 

Figura 51 - Exemplo de um artefato do PerMotivE Artifacts 

Cada artefato fornecido por meio do PerMotivE Artifacts que integra o GDD 

simplificado, como mostra a figura 51, é composto por três regiões, indicadas pelos 

números nos círculos pretos da figura citada. A região 1 corresponde as diretrizes e 

taxa de uso da camada de persuasão; a região 2 é referente as diretrizes e taxas da 

camada de motivação e por fim, a região 3 que fornece as diretrizes e taxas da 

camada de engajamento. 

                                            
5 Pacote Pomegranate, disponível em http://pomegranate.readthedocs.io/en/latest/index.html 
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A próxima seção irá abordar os resultados e análise obtidos com o uso da 

aplicação web e as propostas dos três componentes presentes no framework  

PerMotivE.  
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6 Resultados e análises 

Neste capítulo serão discutidos os procedimentos que foram adotados para 

aplicação da pesquisa e a discussão das resultados e análises feitas com base no 

levantamento junto aos especialistas. A seção 6.1 aborda a descrição do 

procedimento adotado para a aplicação da pesquisa e configuração da rede 

bayesiana; a seção 6.2 apresenta o perfil geral dos participantes; a seção 6.3 aborda 

os game designs coletados e selecionados para a análise e a seção 6.4 analisa os 

trabalhos selecionados com base na proposta do framework conceitual e ferramenta 

computacional apresentados nesta tese. 

6.1 Procedimentos 

A pesquisa para validação do modelo conceitual desta tese foi dividida em 

dois momentos, o primeiro se concentrou em verificar o grau de importância de cada 

diretriz proposta no PerMotivE Model no processo de game design e o grau de 

influência das relações entre as camadas, esse levantamento foi realizado com 

game designers já atuantes no mercado de jogos. Nessa fase da pesquisa, os 

designers foram convidados a responder um formulário web6 no qual deveriam 

selecionar para cada diretriz ou relações uma escala de 0% a 100% conforme sua 

percepção no quesito importância da diretriz ou influência da diretriz na relação 

proposta.  

A figura 52 mostra um exemplo do formulário de avaliação do grau de 

importância apresentado aos designers. 

 

Figura 52 - Formulário para avaliação do grau de importância das diretrizes 

                                            
6 Formulário de avaliação do grau de importância e influência do PerMotivE 

http://frameworkpermotive.tecnologia.ws/researchPermotive.php 
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Para cada camada do modelo e suas respectivas diretrizes, foi apresentado 

um formulário como exibido na figura 56. Já a figura 53 apresenta o exemplo do 

formulário de avaliação do grau de influência das diretrizes propostas em cada 

relação do PerMotivE Model. 

 

Figura 53 - Formulário para avaliação do grau de influência das diretrizes e suas relações 

Os designers foram convidados a realizar a pesquisa por meio de um e-mail e 

foi disponibilizado um período de 3 semanas para efetivação das respostas no 

formulário web. Após a obtenção das respostas, as mesmas foram analisadas para 

serem configuradas na criação das redes bayesianas. As respostas referentes ao 

grau de influência foram utilizadas para a criação das tabelas de probabilidades 

condicionais presentes nos nós da camada de motivação e engajamento, já o grau 

de importância foi utilizado para se calcular a taxa de aderência das diretrizes 

utilizadas na camada de persuasão. 

O segundo momento da pesquisa compreendeu no levantamento de 

diferentes game designs avaliados com base no PerMotivE Model fazendo uso do 

PerMotivE Model Questionnaire e os respectivos módulos presentes no PerMotivE 

Maker. Esse segundo momento foi dividido em quatro partes nas quais foram 

trabalhados os mesmos grupos de pessoas que formaram equipes para a criação 

dos game designs solicitados. As quatro partes desse segundo momento foram 

trabalhadas da seguinte forma: 

Parte 1: foi solicitado para que cada equipe colaboradora fizesse um game 

design para um jogo que deveria abordar o tema de frutas e legumes, do tipo 2D e 

para o público adolescente. As equipes tiveram 1 semana para realizar essa tarefa, 

nesta fase as equipes desconheciam o framework apresentado nesta tese; 
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Parte 2: compreendeu a explicação do modelo PerMotivE Model e da 

ferramenta PerMotivE Maker por parte do pesquisador às equipes envolvidas, após 

a explicação, foi solicitado para cada equipe cadastrar seu game design e os 

artefatos utilizados no PerMotivE Maker. Posteriormente foram solicitados a 

responder o questionário PMQ para cada artefato inserido. Tomou-se o cuidado de 

orientar as equipes para não alterarem seus projetos após a explicação do modelo 

conceitual e somente avaliar o que realmente foi proposto originalmente no game 

design criado. 

Parte 3: após a explicação do modelo e avaliação do game design 1, 

novamente foi solicitado as equipes que produzissem outro game design seguindo o 

mesmo formato do primeiro, porém com o tema devendo abordar algo sobre 

halloween. O prazo para entrega deste segundo game design também foi de 1 

semana.  

Parte 4: depois da entrega do segundo game design por meio do PerMotivE 

Maker e o cadastramento dos seus artefatos, as equipes tiveram que fazer as 

respectivas avaliações usando o PMQ. 

Somente as equipes que produziram os dois game design é que foram 

selecionadas para fazer parte da análise visto que é importante ter os dados pré e 

pós explicação do PerMotivE Model. 

Cada artefato e seus respectivos valores obtidos com as avaliações foram 

analisados pela rede bayesiana previamente configura com as tabelas de 

probabilidades condicionais para então ser gerado a lista de artefatos analisados 

que compõem o PerMotivE Artifacts. 

6.2 Perfil dos participantes 

A etapa de levantamento dos graus de importância e influência das diretrizes 

foi solicitada a 10 game designers de diferentes países, contudo somente 4 

efetivaram a pesquisa, esses participantes tinham idades entre 25 e 40 anos e já 

trabalhavam com o desenvolvimento de jogos na indústria há mais de 3 anos, fator 

relevante para o estabelecimento dos graus solicitados devido a experiência desses 

profissionais.  
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Já a etapa de criação e avaliação dos game designs foi feita com 20 alunos 

do último semestre de cursos de Jogos Digitais. Esses alunos possuíam idades 

compreendidas entre 18 a 24 anos. Os alunos formaram 12 equipes para a 

elaboração e avaliação dos game designs solicitados.  

6.3 Game designs selecionados 

A etapa de elaboração do game design antes da apresentação do modelo 

conceitual obteve um total de 12 game designs. Contudo, a segunda etapa que 

compreendia a elaboração de novos game designs teve uma participação menor, 

perfazendo um total de 8 game designs. Para análise da pertinência do modelo é 

necessário ter as duas versões de game design desenvolvidos, assim, foram 

selecionados somente 8 projetos cadastrados nas duas etapas, totalizando 16 game 

design que serão discutidos na próxima seção. 

Para verificar a hipótese apresentada nesta tese, foram avaliados os artefatos 

em comum entre das duas versões de game design apresentados por cada 

designer, e de forma qualitativa foi feita uma avaliação referente ao conjunto de 

artefatos pré e pós aplicação do modelo conceitual. 

O quadro 13 apresenta os artefatos utilizados nos dois game designs 

entregues por cada designer selecionado para a análise da seção 6.4. Neste quadro 

são apresentadas a identificação numérica do designer e os artefatos utilizados em 

cada game design identificados por GD1 e GD2 (GD – game design), por fim, são 

apresentados os artefatos em comum nos dois GDs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

Quadro 13 - Artefatos utilizados nos game designs 

Participante GD1 GD2 Artefatos comuns 

Designer 1 

Desafios 
HUD 
Itens do jogador 

Desafios 
Economia e compart. 
HUD 
Itens do jogador 
Mecânica e gameplay 
Mundo do jogo 
Narrativa 
Orientações 
Personagens 
Social 

Desafios 
HUD 
Itens do jogador 

Designer 2 

Desafios 
HUD 
Itens do jogador 
Mecânica e gameplay 
Mundo do jogo 
Orientações 
Personagens 
Ranking e recompensa 

Desafios 
Economia e compart. 
HUD 
Itens do jogador 
Mecânica e gameplay 
Mundo do jogo 
Narrativa 
Orientações 
Personagens 

Desafios 
HUD 
Itens do jogador 
Mecânica e gameplay 
Mundo do jogo 
Orientações 
Personagens 

Designer 3 

Desafios 
Itens do jogador 
Mecânica e gameplay 
Mundo do jogo 
Personagens 

Desafios 
Itens do jogador 
Mecânica e gameplay 
Narrativa 
Personagens 

Desafios 
Itens do jogador 
Mecânica e gameplay 
Personagens 

Designer 4 

Desafios 
HUD 
Mecânica e gameplay 
Mundo do jogo 
Personagens 

Desafios 
HUD 
Itens do jogador 
Mecânica e gameplay 
Mundo do jogo 
Narrativa 
Personagens 
Ranking e recompensa 

Desafios 
HUD 
Mecânica e gameplay 
Mundo do jogo  
Personagens 

Designer 5 

Desafios 
HUD 
Itens do jogador 
Mecânica e gameplay 
Narrativa 
Personagens 

Desafios 
Economia e compart. 
HUD 
Itens do jogador 
Mecânica e gameplay 
Mundo do jogo 
Narrativa 
Orientações 
Personagens 
Ranking e recompensa 
Social 

Desafios 
HUD 
Itens do jogador 
Mecânica e gameplay 
Narrativa 
Personagens 

Designer 6 

Desafios 
Economia e compart. 
Itens do jogador 
Mecânica e gameplay 
Mundo do jogo 
Personagens 

Desafios 
HUD 
Mecânica e gameplay 
Mundo do jogo 
Narrativa 
Personagens 
Ranking e recompensa 

Desafios 
Mecânica e gameplay 
Mundo do jogo 
Personagens 

Designer 7 

Desafios 
Economia e compart. 
HUD 
Mecânica e gameplay 
Mundo do jogo 
Personagens 

Itens do jogador 
Mecânica e gameplay 
Personagens 

Mecânica e gameplay 
Personagens 

Designer 8 

Desafios 
Itens do jogador  
Mecânica e gameplay 
Mundo do jogo  
Narrativa  
Personagens  

Desafios  
Economia e compart. 
Itens do jogador  
Mecânica e gameplay  
Mundo do jogo  
Personagens  
Ranking e recompensa  
Social  

Desafios 
Itens do jogador 
Mecânica e gameplay 
Mundo do jogo 
Personagens 
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A próxima seção irá analisar e discutir os dados obtidos nos dois momentos 

da pesquisa, o primeiro referente ao grau pesquisado juntos aos designers e o 

segundo referente aos dois GDs entregues procurando analisar os resultados que 

dizem respeito aos artefatos em comum de ambos. 

6.4 Análises e discussão 

Como exposto na seção 6.1, o framework PerMotivE foi trabalhado em dois 

momentos, no primeiro momento, quatro designers de jogos com experiência no 

mercado preencheram um formulário referente ao grau de importância e influências 

das diretrizes e relações do PerMotivE Model, a tabela 2 demonstra a mediana 

obtida da avaliação desses designers referente ao grau de importância das 

diretrizes. 

Tabela 2 - Grau de importância das diretrizes 

Sigla Diretriz Mediana 

E1 Atenção 64% 

E2 Envolvimento 55% 

E3 Fluxo 93% 

E4 Imersão 45% 

E5 Presença 35% 

M1 Controle 65% 

M2 Curiosidade 100% 

M3 Desafio 85% 

M4 Fantasia 55% 

M5 Relacionamento 40% 

PT01 Adaptação 25% 

PT02 Atratividade 77,5% 

PT03 Automonitoramento 50% 

PS1 Autoridade 37,5% 

PT04 Comparação social 50% 

PS2 Comprometimento 70% 

PT05 Competição 59% 

PT06 Condicionamento 35% 

PT07 Colaboração 25% 

PT08 Elogios 55% 

PT09 Ensaio virtual 25% 

PS3 Escassez 65% 

PT10 Lembretes 35% 

PT11 Perícia 75% 

PT12 Personalização 50% 

PS4 Prova social 15% 

PS5 Reciprocidade 47,5% 

PT13 Recompensa 87,5% 

PT14 Redução 17,5% 

PT15 Semelhança 50% 

PS6 Simpatia 55% 

PT16 Contexto real 15% 

PT17 Sugestão 25% 

PT18 Tunneling 37,5% 
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Em uma análise referente as diretrizes mais importantes por camada, 

presentes na tabela 2, possuindo como base o valor mediano de cada camada, se 

obtém as seguintes diretrizes: 

 Camada de persuasão (valor central: 49%), as diretrizes mais relevantes na 

percepção dos designers são: PS2, PS3, PS6, PT2, PT3, PT4, PT5, PT8, 

PT11, PT12, PT13 e PT15; 

 Camada de motivação (valor central: 65%), as diretrizes mais relevantes na 

percepção dos designers são: M1, M2 e M3; 

 Camada de engajamento (valor central: 55%), as diretrizes mais relevantes na 

percepção dos designers são: E1, E2 e E3; 

Na implementação da aplicação web apresentada na seção 5.4, somente os 

valores referentes a importância das diretrizes de persuasão foram utilizados para 

compor o PerMotivE Artifacts, os demais valores utilizados neste componente do 

framework foram obtidos diretamente da rede bayesiana do módulo de análise. 

A tabela 3 apresenta a mediana das avaliações dos 4 designers referentes ao 

grau de influência das diretrizes propostas nas relações presentes no PerMovitE 

Model. 

Tabela 3 - Grau de influência das diretrizes nas relações 

Diretriz Relação com Mediana 

Atenção 

Controle 68,5% 

Curiosidade 30% 

Desafio 100% 

Envolvimento 
Controle 90% 

Relacionamento 45% 

Fluxo 

Controle 100% 

Curiosidade 62% 

Desafio 80% 

Fantasia 83% 

Imersão 

Curiosidade 90% 

Desafio 80% 

Fantasia 65% 

Presença 

Controle 85% 

Fantasia 55% 

Relacionamento 55% 

Controle 

Adaptação 50% 

Automonitoramento 55% 

Competição 65% 

Comprometimento 20% 

Elogios 27,5% 

Ensaio virtual 28% 

Escassez 27,5% 

Lembretes 30% 

Perícia 50% 

Personalização 65% 
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Reciprocidade 20% 

Redução 25% 

Semelhança 30% 

Simulação no contexto real 30% 

Sugestão 45% 

Tunneling 25% 

Curiosidade 

Adaptação 50,5% 

Autoridade 20% 

Comprometimento 55% 

Elogios 20% 

Ensaio virtual 65% 

Escassez 90% 

Lembretes 14,5% 

Personalização 35% 

Reciprocidade 40% 

Recompensa 65% 

Simulação no contexto real 65% 

Sugestão 45% 

Desafio 

Adaptação 53,5% 

Automonitoramento 63% 

Colaboração 72,5% 

Comparação social 61,5% 

Competição 100% 

Comprometimento 65% 

Condicionamento 58,5% 

Elogios 65% 

Escassez 65% 

Lembretes 37% 

Perícia 69% 

Personalização 76,5% 

Prova social 50% 

Reciprocidade 35% 

Recompensa 90% 

Redução 35% 

Semelhança 35% 

Simulação no contexto real 29,5% 

Sugestão 42,5% 

Tunneling 50% 

Fantasia 

Atratividade 78% 

Comprometimento 42,5% 

Ensaio virtual 42,5% 

Perícia 50% 

Reciprocidade 48,5% 

Semelhança 51,5% 

Simpatia 53,5% 

Simulação no contexto real 30% 

Tunneling 40% 

Relacionamento 

Autoridade 35% 

Colaboração 75% 

Comparação social 80% 

Competição 80% 

Comprometimento 50% 

Elogios 75% 

Prova social 85,5% 

Recompensa 50% 

Semelhança 65% 

Simpatia 53,5% 

Sugestão 45% 
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Na tabela 3, obtendo-se como referência o valor máximo atribuído em cada 

relação, é possível se verificar as diretrizes mais influentes nas relações propostas 

no PerMotivE Model conforme percepção dos designers.  

A camada de motivação, com base nessa análise possui nas relações da M1 

as diretrizes PT05 e PT12 como mais influentes; nas relações da M2 é a PS3 que se 

mostra mais influente; nas relações da M3 é a diretriz PT5; nas relações da M4 é a 

PT2 e nas relações da M5 é a diretriz PS4 a mais influente. 

Na camada de engajamento, as diretrizes mais influentes nas relações 

conforme a percepção dos designers são: nas relações da E1 é a diretriz M3; nas 

relações da E2 é a diretriz M1; nas relações da E3 é a diretriz M1; nas relações da 

E4 é a diretriz M2 e nas relações da E5 é a diretriz M1. 

Os valores apresentados na tabela 2 foram utilizados na composição das 

tabelas de probabilidades condicionais das camadas de motivação e engajamento 

da rede bayesiana implementada na aplicação web descrita na seção 5.4. Para cada 

artefato e suas relações foi calculada à proporção que representa cada diretriz 

dentro da relação para se obter os valores que formam as tabelas de probabilidades 

condicionais.  

As tabelas com os valores dos graus de importância e influência podem ser 

encontradas no Apêndice A; já as tabelas referentes as relações de cada artefato 

utilizadas para compor a rede bayesiana podem ser encontradas no Apêndice B.  

Com base na execução da rede bayesiana para analisar cada artefato 

comum, presente nos game designs, é possível se fazer uma comparação dos 

trabalhos antes e depois da apresentação do modelo conceitual. Assim é possível 

verificar se a sistematização contribui para auxiliar o game designer na elaboração 

do projeto. 

Na seção 5.4 foi apresentado um artefato que compõe a proposta do 

componente PerMotivE Artifacts, para a análise desta seção, os valores 

apresentados em cada artefato comum dos GDs serão trabalhos no formato de 

tabela para facilitar a discussão, os artefatos conforme definições propostas no 

PerMotivE Artifacts podem ser encontradas no Apêndice C.  
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As próximas seções se dedicam as análises e discussões dos dados obtidos 

para os GDs selecionados. Como essa pesquisa teve uma proposta quali-

quantitativa, serão analisados os game designs desenvolvidos e avaliados 

inicialmente pelos 8 designers por meio do PMQ. As análises dos artefatos comuns 

de cada GD serão feitas conforme valores retornados pela rede bayesiana criada e 

processada referente ao artefato foco da análise. 

6.4.1 Análise referente aos GDs do game designer 1 

As taxas dos artefatos selecionados para avaliação dos GDs do designer 1 

são apresentados na figura 54. Nota-se que houve um aumento do uso das 

diretrizes na percepção do designer após a explicação do modelo, o que reflete nos 

valores do GD2 para as três camadas. 

 

Figura 54 -Taxa de pertinência das três camadas dos GDs do Designer 1 

No GD1, embora se tenha utilizado e avaliado algumas diretrizes (PS2, PT3, 

PT5, PT6, PT10, PT12, PT13, PT18) na camada de persuasão como 100%, para o 

artefato desafios, isso refletiu menos de 50% de aderência nas camadas de 

motivação e engajamento, isso é devido ao fato de terem sido utilizadas 8 diretrizes 

da camada de persuasão.  
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O artefato HUD foi o que se mostrou mais próximo das duas avaliações 

mesmo que no GD2 tenha sido utilizado mais diretrizes. Nos demais artefatos as 

porcentagens se mostraram superiores na avaliação do GD2 em relação ao GD1.  

Nas avaliações dos dois GDs o designer optou em usar a escala de 0% para 

indicar que não usou a diretriz e uma escala de 100% indicado o uso da diretriz, no 

entendimento do designer, se foi utilizado alguma característica que se remete a 

diretriz a mesma recebeu o valor de 100%.  

6.4.2 Análise referente aos GDs do game designer 2 

A figura 55 apresenta os resultados para os sete artefatos comuns dos dois 

GDs criados pelo designer 2. Assim como analisado na seção 6.4.2, aqui o designer 

2 também optou em usar os valores de escala 0% para representar que não utilizou 

a diretriz e 100% indicado o uso da mesma. 

 

Figura 55 - Taxa de pertinência das três camadas dos GDs do Designer 2 

Os artefatos desafios, itens do jogador, mecânica e gameplay, mundo do 

jogo, orientações e personagens tiveram uma taxa superior na avaliação das três 

camadas no GD2 em relação ao GD1.  

Somente o artefato HUD teve um uso menor das diretrizes de persuasão no 

GD2, com o valor de 60% contra 64% presente no GD1, contudo, nota-se que 

mesmo com esse valor 4% menor, ainda sim teve as porcentagens referente a 

motivação e engajamento 8% maiores com relação ao GD1, os valores maiores na 
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camada de motivação e engajamento são decorrentes as diretrizes utilizadas que 

possuem menor ou maior influência nas camadas de motivação e 

consequentemente refletem na influência da camada de engajamento.  

No GD1 as diretrizes utilizadas para o artefato HUD foram a PT3, PT11, PT15 

e PT17, já no GD2 foram utilizadas as diretrizes PT1, PT3, PT15, PT17, PT18, 

percebe-se que mesmo as diretrizes do GD1 possuindo importância maiores na 

camada de persuasão, na relação com as demais camadas o que prevalece são as 

influências que no GD2 possuem valores superiores.  

6.4.3 Análise referente aos GDs do game designer 3 

Nos resultados das avaliações obtidas nas respostas do designer 3, exibidos 

na figura 56, nota-se que houve um aumento nas três camadas do modelo.  

 

Figura 56 - Taxa de pertinência das três camadas dos GDs do Designer 3 

Os artefatos mecânica/gameplay e personagens tiveram um valor maior de 

diretrizes utilizadas avaliadas inclusive com taxas superiores a 50% fazendo com 

que as demais camadas tivessem um aumento. Os artefatos desafios e itens do 

jogador tiveram um aumento de aproximadamente a 6% (na camada de persuasão), 

como existem diretrizes com maior influências, as mesmas impactaram, por 

exemplo, na camada de engajamento do artefato itens do jogador na qual o valor foi 

aproximadamente 17% maior no GD2 em relação ao GD1. 
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Foram utilizadas as mesmas diretrizes nos dois GDs, contudo no GD2, na 

percepção do designer, os valores da escala utilizada foram maiores em relação ao 

GD1.  

6.4.4 Análise referente aos GDs do game designer 4 

A figura 57 apresenta os resultados das três camadas referentes a avaliação 

dos artefatos selecionados nos GDs do designer 4.  

 

Figura 57 - Taxa de pertinência das três camadas dos GDs do Designer 4 

Em todos os artefatos com exceção do artefato referente a mecânica e 

gameplay, os valores foram maiores no GD1 em relação ao GD2. O artefato de 

mecânica e gameplay teve um pequeno aumento no GD2 com relação ao GD1, 

contudo, de forma geral nota-se que houve o maior uso das diretrizes no GD1 em 

relação ao GD2. 

Analisando-se os GDs entregues pelo designer 4, se observa que as 

avaliações do GD1 foram feitas de forma incorreta, como por exemplo, se avaliou a 

diretriz PT16 em 50% e PT17 com 100%, contudo, essas diretrizes não foram 

contempladas no GD1, assim, considera-se que essa avaliação não foi satisfatória 

para verificar a aderência ao modelo proposto. 
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6.4.5 Análise referente aos GDs do game designer 5 

Os resultados das avaliações referentes aos artefatos comuns dos GDs do 

designer 5 são apresentados na figura 58. 

 

Figura 58 - Taxa de pertinência das três camadas dos GDs do Designer 5 

Os artefatos desafios, itens do jogador, mecânica/gameplay e personagens 

no GD2 fizeram uso de mais diretrizes e com uma escala maior na camada de 

persuasão em relação aos mesmos artefatos do GD1, impactando na influência das 

demais camadas como pode ser observado nos resultados exibidos na figura 58.  

O artefato referente a narrativa obteve valores aproximados nos dois GDs 

mesmo possuindo valores diferentes para as diretrizes utilizadas, sendo que na 

camada de persuasão e engajamento o aumento foi de aproximadamente 1% a mais 

de aderência do GD2 com relação ao GD1. Esses resultados próximos ocorreram 

devido a utilização da diretriz PT11 no GD1 e a escala de 60% atribuída a diretriz 

PT2, fazendo com que as duas avaliações na camada de persuasão tivessem 

valores aproximados. 

Já o artefato HUD deve uma melhor aderência ao modelo no GD1 em relação 

ao GD2, no GD1 o artefato foi avaliado com seis diretrizes, uma a mais em relação 

ao GD2 que mesmo recebendo valores de escala iguais a 100% não fez uso da 

diretriz PT11 impactando na importância da camada de persuasão e 

consequentemente na influência sobre as demais camadas. 
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6.4.6 Análise referente aos GDs do game designer 6 

A figura 59 apresenta os resultados das avaliações do designer 6 na qual é 

possível notar que os artefatos tiveram resultados semelhantes com exceção do 

artefato personagens que teve um resultado referente a aderência ao modelo 50% 

maior no GD2 em relação ao GD1. 

 

Figura 59 - Taxa de pertinência das três camadas dos GDs do Designer 6 

Já o artefato mecânica e gameplay foi o único que obteve a avaliação no GD1 

aproximadamente de 1% maior nas três camadas em relação ao GD2 visto que o 

mesmo fez uso de diretrizes como PT11 e da PT13 com valores de escala maiores 

em relação as mesmas diretrizes avaliadas no GD2. 

6.4.7 Análise referente aos GDs do game designer 7 

A figura 60 apresenta os resultados das avaliações do designer 7, este foi o 

único designer que utilizou menos artefatos no GD2 em relação ao GD1. 
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Figura 60 - Taxa de pertinência das três camadas dos GDs do Designer 7 

Nota-se na figura 60 que embora a camada de persuasão do artefato 

personagens tenha apresentado um resultado no GD1 5% maior em relação ao 

GD2, devido ao uso de mais diretrizes na primeira avaliação, não refletiu nas demais 

camadas já que no GD2 foi utilizada a diretriz PT9 e PT12 o que acabou 

influenciando nos resultados da camada de motivação referente as diretrizes M2 

(curiosidade) e M3 (desafios).   

6.4.8 Análise referente aos GDs do game designer 8 

Os resultados apresentados nas avaliações dos GDs do designer 8, conforme 

figura 61, demonstram que as influências são mais relevantes para as relações com 

as camadas de motivação e engajamento se comparadas com a importância das 

diretrizes da camada de persuasão. 
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Figura 61 - Taxa de pertinência das três camadas dos GDs do Designer 8 

Nos resultados exibidos na figura 61, nota-se que os artefatos desafios e 

mecânica/gameplay apresentam mais aderência ao modelo no GD2 em relação ao 

GD1. O artefato itens do jogador embora tenha os resultados melhores no GD1 nas 

camadas de persuasão e motivação, verifica-se que a camada de engajamento 

obteve um valor de aproximadamente 10% a mais no GD2 comparado ao GD1.  

Conforme avaliação do GD1 pelo designer, foram utilizadas menos diretrizes 

do que no GD2, mesmo fazendo uso de menos diretrizes, as mesmas, com suas 

taxas próximas de 100%, se mostraram mais importantes para a camada de 

persuasão no GD1 do que para o GD2, isso fez com que na camada de motivação 

os valores para o GD1 também fossem maiores com relação a M2. 

Embora os valores das camadas de persuasão e motivação tenham sido 

maiores no GD1, nota-se que na camada de engajamento do GD2 os valores são 

mais significativos, isso devido ao fato que na camada de motivação, no GD2, as 

diretrizes M1 e M3 tiveram seus valores na avaliação da rede maiores que no GD1, 

e como seu grau de influência é mais relevante, fez com que a camada de 

engajamento apresentasse um valor de aproximadamente 15% a mais em relação 

ao GD1. 

Os artefatos mundo do jogo e personagens também tiveram uma avaliação 

semelhante ao artefato itens do jogador, na qual mesmo se utilizando mais diretrizes 
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com escalas maiores na camada de persuasão no GD1, se apresentou na camada 

de engajamento do GD2, valores iguais ou superiores. O artefato mundo do jogo, no 

GD2, apresentou valores iguais ao GD1, já para o artefato personagens, o valor foi 

de aproximadamente 10% a mais em relação ao GD1.  
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7 Conclusões e trabalhos futuros 

Partindo do pressuposto que os diferentes graus de interesse e satisfação dos 

jogadores quanto a distintos jogos digitais têm relações com conceitos de 

persuasão, motivação e engajamento, procurou-se sistematizar tais conceitos e suas 

influências no processo de criação de um game design.  

Esta sistematização foi o ponto de partida para o desenvolvimento e posterior 

avaliação do framework PerMotivE, que engloba três componentes principais: o 

PerMotivE Model, composto por diretrizes e relações entre estas, visando auxiliar o 

uso dos conceitos de persuasão, motivação e engajamento na elaboração de game 

design.; uma arquitetura de software (PerMotivE Maker) para permitir a aplicação 

prática do framework; e um conjunto de elementos que compõem um modelo de 

GDD simplificado (PerMotivE Artifacts), contendo análises individuais dos conceitos 

relacionados ao PerMotivE Model, visando auxiliar ao game designer quanto à 

aderência dos artefatos utilizados em relação às diretrizes propostas no framework. 

Considera-se, assim, que os objetivos gerais e específicos desta tese foram 

alcançados 

Para apoio à avaliação do framework, foi desenvolvida uma ferramenta 

computacional baseada na arquitetura PerMotivE Maker, que foi utilizada por dois 

grupos de game designers com diferentes níveis de experiência. Verificou-se que o 

framework PerMotivE, que pode ser utilizado independente da ferramenta 

desenvolvida neste trabalho, traz diretrizes que se mostraram realmente pertinentes 

para o entendimento, por parte dos designers, dos elementos que podem influenciar, 

motivar e engajar um jogador em um jogo. Da mesma maneira, o framework recebeu 

avaliações bastante positivas por parte dos designers. Por outro lado, há que se 

indicar algumas críticas recebidas pelos avaliadores a alguns aspectos pontuais da 

pesquisa. 

Observou-se que alguns designers apresentaram críticas à etapa da pesquisa 

na qual foram definidos graus de importância e de influência das diretrizes, visto que 

se pode considerar que todas as diretrizes são importantes, ou ainda que sua 

importância pode variar de acordo com o tipo do jogo desenvolvido. Tal observação 

reforçou a importância da flexibilidade do modelo conceitual, a ponto de se poder 

considerar somente um subconjunto das diretrizes conforme o tipo do jogo. 
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Outro ponto que recebeu críticas foi o formulário de levantamento das 

percepções referentes aos graus de importância e de influência. Como são 34 

diretrizes e 83 relações, 6 dos 10 designers com mais experiência que foram 

convidados a fazer esta análise desistiram assim que visualizaram o formulário, 

justificando que o mesmo estava muito extenso. Isto aponta para a necessidade de 

futuramente se estudar mecanismos mais sintéticos de avaliação. Também foi 

apontado que a quantidade de diretrizes e suas relações é uma fragilidade que pode 

dificultar o uso do framework; contudo, como o framework é flexível, o mesmo pode 

ser refinado para reduzir essa quantidade e consequentemente suas relações.  

Quanto às análises na segunda etapa, que consistiu em se avaliar GDs com 

base no modelo, verificou-se que algumas questões propostas no PMQ (PerMotivE 

Model Questionnaire) - especificamente, as questões QPS2, QPT2, QPT9, QPT11, 

QM1, QM2, QM4, QM5, QE3, QE4, QE5 - não puderam ser respondidas, visto que 

teriam que ser avaliadas com base na utilização do jogo ou protótipo e a grande 

maioria dos GDs entregues não tiveram seus protótipos desenvolvidos devido a 

questões de tempo. Porém, se sugere que mesmo havendo protótipos criados, a 

avaliação deve ser feita pelo designer, que pode observar o jogador ou o playtest e 

fazer as devidas avaliações conforme suas percepções da observação. O PMQ, 

composto por questões associadas a cada diretriz do modelo, pode ser reformulado 

conforme a necessidade da equipe, resguardando-se as relações com o PerMotivE 

Model. 

Na implementação do PerMotivE Maker, não foi desenvolvido o módulo 

referente ao armazenamento dos assets associados aos artefatos utilizados pelos 

GDs, por não se tratar de componente essencial para os objetivos desta tese. Os 

demais módulos desenvolvidos foram suficientes para o armazenamento das 

informações básicas que seriam processadas pelo módulo de análise proposto na 

arquitetura. 

Quanto ao módulo de análise das diferentes diretrizes utilizadas em cada 

artefato e suas relações, concluiu-se que, embora as redes bayesianas 

implementadas conseguissem analisar as relações satisfatoriamente, em alguns 

casos, o processamento exigiu mais recursos de hardware da máquina, o que 

impactou no tempo de espera para se obter os dados. Isso ocorre devido à 

complexidade da tabela de probabilidades condicionais e seu processamento, o que 
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é influenciado pelo número de variáveis e combinações do modelo. Logo, se houver 

uma quantidade muito elevada de nós pais associados ao um nó filho, pode ser 

necessária a execução em arquiteturas de alto desempenho. Contudo, como nesta 

tese foi proposta a análise por artefato, dentro das relações definidas, para os fins 

almejados, a rede bayesiana implementada se mostrou satisfatória.  

Os artefatos gerados após o processamento do módulo de análise, que 

integram o PerMotivE Artifacts, foram válidos no escopo desta tese para a realização 

das análises dos GDs criados pelos designers antes e depois da aplicação do 

modelo. Futuramente, o modelo de GDD simplificado pode ser expandido para 

agregar outros elementos, potencialmente chegando a um GDD completo. 

Em uma análise geral sobre a proposta do framework e sua utilização com 

alguns designers para se analisar GDs, o mesmo se mostrou viável e útil. 

Futuramente, considera-se necessário um maior refinamento quanto ao grau de 

importância e influência das diretrizes e ainda melhorar a implementação de forma a 

permitir que seja feita a reconfiguração dos pesos para cada projeto. 

O PerMotivE Model, com suas definições das diretrizes, se mostrou capaz de 

elucidar para os designers os elementos que podem ser melhor trabalhados nos 

jogos para que se consiga influenciar os jogadores, podendo promover a motivação 

e com isso o engajamento no jogo. 

De forma sintética, como sugestões de trabalhos futuros que podem dar 

continuidade a pesquisa, tem-se:  

 Analisar junto a designers a pertinência das diretrizes com o intuito de se 

fazer um refinamento reduzindo a quantidade das diretrizes de persuasão 

afim de facilitar a aplicação;  

 Refinar as diretrizes para que seja possível trabalhar em grupos conforme 

o tipo do jogo, tipo do jogador ou público alvo, definindo um conjunto 

menor de diretrizes para cada tipo de projeto; 

 Validar as diretrizes propostas e suas relações com designers para se 

verificar a pertinência de cada uma no processo de game design, 

excluindo ou adicionando novas bem como verificar a clareza nas 

definições que facilite o entendimento para o uso;  
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 Verificar uma estrutura que facilite novos relacionamentos entre as 

diretrizes permitindo que o modelo se torne flexível neste; 

 Propor um mecanismo para reconfigurar o grau de importância e influência 

das diretrizes para cada projeto; 

 Desenvolver o módulo de gerenciamento de assets do game design 

proposto na arquitetura a fim de tornar a aplicação mais completa e usual; 

 Verificar outras possibilidades de algoritmos para avaliação das diretrizes 

utilizadas nos artefatos ou verificar formas de melhorar a performance e 

criação das redes bayesianas; 

 Propor um conjunto de artefatos gerais que possam ser selecionados 

conforme projeto e permitam refazer as relações com o modelo por meio 

da ferramenta computacional e com isso sintetizar as questões propostas 

no PMQ; 

 Aplicar um levantamento junto aos jogadores para avaliar se realmente o 

uso das diretrizes propostas no framework impactam no resultado final do 

jogo desenvolvimento no sentido de promover o envolvimento do jogador; 

 Fazer a análise de outros game designs referente a tipos de jogos 

distintos de entretenimento quanto à aderência as diretrizes do framework;  

 Criar um checklist com base nas diretrizes a fim de permitir avaliações de 

jogos já desenvolvidos e com isso se verificar os conceitos que os 

mesmos estão ou não utilizando; 

 Aplicar o framework em game designs já elaborados, tento como intuito 

analisar sua aderência ao modelo e com isso permitir a refatoração do 

game design document; 

 Disponibilizar a aplicação computacional desenvolvida para a comunidade 

para que seja possível avaliar suas funcionalidades e com isso agregar 

melhorias. 
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Apêndice A – Valores dos graus de importância e influências do PerMotivE Model 

 Neste apêndice são expostas as tabelas completas referente ao grau de 

importância e o grau de influência das diretrizes e relações respectivamente. 

Grau de importância das diretrizes 

Sigla Diretriz Designer1 Designer2 Designer3 Designer4 Mediana 

E1 Atenção 40% 50% 80% 78% 64% 

E2 Envolvimento 50% 60% 40% 100% 55% 

E3 Fluxo 80% 100% 100% 86% 93% 

E4 Imersão 30% 50% 40% 56% 45% 

E5 Presença 30% 25% 40% 81% 35% 

M1 Controle 50% 80% 50% 100% 65% 

M2 Curiosidade 80% 100% 100% 100% 100% 

M3 Desafio 40% 80% 100% 90% 85% 

M4 Fantasia 40% 60% 50% 85% 55% 

M5 Relacionamento 20% 30% 50% 60% 40% 

PT01 Adaptação 10% 30% 20% 66% 25% 

PT02 Atratividade 70% 80% 75% 100% 77,5% 

PT03 Automonitoramento 30% 50% 50% 77% 50% 

PS1 Autoridade 30% 20% 45% 78% 37,5% 

PT04 Comparação social 50% 50% 65% 49% 50% 

PS2 Comprometimento 60% 50% 80% 100% 70% 

PT05 Competição 20% 50% 100% 68% 59% 

PT06 Condicionamento 20% 50% 50% 0% 35% 

PT07 Colaboração 20% 30% 15% 63% 25% 

PT08 Elogios 30% 50% 60% 100% 55% 

PT09 Ensaio virtual 10% 0% 40% 100% 25% 

PS3 Escassez 10% 50% 80% 80% 65% 

PT10 Lembretes 25% 30% 40% 80% 35% 

PT11 Perícia 10% 100% 50% 100% 75% 

PT12 Personalização 10% 50% 50% 50% 50% 

PS4 Prova social 10% 30% 20% 0% 15% 

PS5 Reciprocidade 10% 60% 45% 50% 47,5% 

PT13 Recompensa 30% 80% 100% 95% 87,5% 

PT14 Redução 10% 25% 0% 90% 17,5% 

PT15 Semelhança 20% 50% 50% 55% 50% 

PS6 Simpatia 30% 80% 60% 50% 55% 

PT16 Contexto real 20% 10% 0% 80% 15% 

PT17 Sugestão 5% 30% 20% 64% 25% 

PT18 Tunneling 30% 45% 20% 80% 37,5% 

 

Grau de influência das relações entre as camadas de persuasão, motivação e 

engajamento 

Diretriz Relação com Designer1 Designer2 Designer3 Designer4 Mediana 

Atenção 

Controle 60% 50% 80% 77% 68,5% 

Curiosidade 40% 0% 20% 77% 30% 

Desafio 80% 100% 100% 100% 100% 

Envolvimento 
Controle 70% 100% 80% 100% 90% 

Relacionamento 40% 20% 50% 57% 45% 

Fluxo 

Controle 100% 100% 100% 100% 100% 

Curiosidade 70% 20% 80% 54% 62% 

Desafio 40% 80% 80% 100% 80% 

Fantasia 0% 100% 80% 86% 83% 
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Imersão 

Curiosidade 100% 50% 80% 100% 90% 

Desafio 50% 80% 80% 100% 80% 

Fantasia 10% 50% 80% 100% 65% 

Presença 

Controle 70% 100% 50% 100% 85% 

Fantasia 85% 20% 50% 60% 55% 

Relacionamento 30% 50% 80% 60% 55% 

Controle 

Adaptação 10% 50% 50% 60% 50% 

Automonitoramento 20% 50% 60% 78% 55% 

Competição 50% 50% 80% 100% 65% 

Comprometimento 20% 0% 20% 100% 20% 

Elogios 25% 20% 30% 100% 27,5% 

Ensaio virtual 10% 50% 0% 46% 28% 

Escassez 30% 10% 30% 25% 27,5% 

Lembretes 30% 20% 30% 64% 30% 

Perícia 40% 50% 60% 50% 50% 

Personalização 5% 50% 80% 81% 65% 

Reciprocidade 20% 0% 20% 75% 20% 

Redução 10% 20% 30% 50% 25% 

Semelhança 10% 50% 0% 100% 30% 

Contexto real 10% 50% 0% 100% 30% 

Sugestão 40% 20% 50% 50% 45% 

Tunneling 20% 50% 30% 0% 25% 

Curiosidade 

Adaptação 40% 50% 60% 51% 50,5% 

Autoridade 10% 0% 30% 54% 20% 

Comprometimento 30% 50% 60% 100% 55% 

Elogios 30% 0% 10% 100% 20% 

Ensaio virtual 20% 50% 80% 100% 65% 

Escassez 80% 50% 100% 100% 90% 

Lembretes 20% 0% 10% 19% 14,5% 

Personalização 20% 0% 60% 50% 35% 

Reciprocidade 30% 50% 10% 52% 40% 

Recompensa 35% 50% 80% 100% 65% 

Contexto real 20% 50% 80% 100% 65% 

Sugestão 40% 50% 60% 0% 45% 

Desafio 

Adaptação 20% 50% 80% 57% 53,5% 

Automonitoramento 40% 50% 80% 76% 63% 

Colaboração 65% 50% 80% 100% 72,5% 

Comparação social 50% 50% 100% 73% 61,5% 

Competição 65% 100% 100% 100% 100% 

Comprometimento 50% 50% 80% 100% 65% 

Condicionamento 30% 100% 80% 37% 58,5% 

Elogios 50% 50% 80% 100% 65% 

Escassez 50% 10% 80% 100% 65% 

Lembretes 30% 20% 50% 44% 37% 

Perícia 65% 60% 100% 73% 69% 

Personalização 31% 100% 80% 73% 76,5% 

Prova social 40% 0% 60% 70% 50% 

Reciprocidade 20% 50% 80% 0% 35% 

Recompensa 45% 100% 80% 100% 90% 

Redução 20% 0% 50% 55% 35% 

Semelhança 20% 0% 50% 70% 35% 

Contexto real 9% 0% 50% 77% 29,5% 

Sugestão 35% 50% 60% 0% 42,5% 

Tunneling 10% 50% 60% 50% 50% 

Fantasia 

Atratividade 70% 100% 80% 76% 78% 

Comprometimento 35% 0% 50% 84% 42,5% 

Ensaio virtual 35% 0% 50% 81% 42,5% 

Perícia 25% 50% 50% 54% 50% 

Reciprocidade 40% 0% 80% 57% 48,5% 
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Semelhança 0% 100% 50% 53% 51,5% 

Simpatia 35% 50% 80% 57% 53,5% 

Contexto real 10% 0% 50% 52% 30% 

Tunneling 30% 0% 50% 51% 40% 

Relacionamento 

Autoridade 10% 20% 50% 100% 35% 

Colaboração 40% 50% 100% 100% 75% 

Comparação social 80% 50% 80% 100% 80% 

Competição 80% 50% 80% 100% 80% 

Comprometimento 20% 20% 80% 100% 50% 

Elogios 70% 50% 80% 96% 75% 

Prova social 91% 50% 80% 100% 85,5% 

Recompensa 50% 0% 50% 94% 50% 

Semelhança 40% 50% 80% 100% 65% 

Simpatia 50% 50% 80% 57% 53,5% 

Sugestão 40% 20% 50% 86% 45% 
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Apêndice B – Tabelas de referências para a criação da rede bayesiana 

Neste apêndice são expostas as tabelas referente as proporções de cada 

diretriz dentro da relação presente em cada artefato definido nesta tese. 

Artefato 1: Desafios 
       A01_PS2  

M1 

20 

507,5 

4% 
 

M1 

E1 

68,5 

198,5 

35% 

A01_PS5  20 4% 
 

M2 30 15% 

A01_PT1  50 10% 
 

M3 100 50% 

A01_PT3  55 11% 
 

M1 
E2 

90 
135 

67% 

A01_PT5  65 13% 
 

M5 45 33% 

A01_PT8  27,5 5% 
 

M1 

E3 

100 

325 

31% 

A01_PT10 30 6% 
 

M2 62 19% 

A01_PT11 50 10% 
 

M3 80 25% 

A01_PT12 65 13% 
 

M4 83 26% 

A01_PT14 25 5% 
 

M2 

E4 

90 

235 

38% 

A01_PT16 30 6% 
 

M3 80 34% 

A01_PT17 45 9% 
 

M4 65 28% 

A01_PT18 25 5% 
 

M1 

E5 

85 

195 

44% 

A01_PS1  

M2 

20 

410 

5% 
 

M4 55 28% 

A01_PS2  55 13% 
 

M5 55 28% 

A01_PS5  40 10% 
      A01_PT1  50,5 12% 
      A01_PT8  20 5% 
      A01_PT10 14,5 4% 
      A01_PT12 35 9% 
      A01_PT13 65 16% 
      A01_PT16 65 16% 
      A01_PT17 45 11% 
      A01_PS2  

M3 

65 

992 

7% 
      A01_PS4  50 5% 
      A01_PS5  35 4% 
      A01_PT1  53,5 5% 
      A01_PT3  63 6% 
      A01_PT5  100 10% 
      A01_PT6  58,5 6% 
      A01_PT7  72,5 7% 
      A01_PT8  65 7% 
      A01_PT10 37 4% 
      A01_PT11 69 7% 
      A01_PT12 76,5 8% 
      A01_PT13 90 9% 
      A01_PT14 35 4% 
      A01_PT16 29,5 3% 
      A01_PT17 42,5 4% 
      A01_PT18 50 5% 
      A01_PS2  

M4 

42,5 

211 

20% 
      A01_PS5  48,5 23% 
      A01_PT11 50 24% 
      A01_PT16 30 14% 
      A01_PT18 40 19% 
      A01_PS1  

M5 

35 

495,5 

7% 
      A01_PS2  50 10% 
      A01_PS4  85,5 17% 
      A01_PT5  80 16% 
      A01_PT7  75 15% 
      A01_PT8  75 15% 
      A01_PT13 50 10% 
      A01_PT17 45 9% 
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Artefato 2: Economia e compartilhamento 

     A02_PS3   

M1 

27,5 

172,5 

16% 
 

M1 

E2 

90 
135 

67% 

A02_PS5   20 12% 
 

M5 45 33% 

A02_PT11  50 29% 
 

M1 

E5 

85 
140 

61% 

A02_PT16  30 17% 
 

M5 55 39% 

A02_PT17  45 26% 
      A02_PS3   

M2 

90 

305 

30% 
      A02_PS5   40 13% 
      A02_PT13  65 21% 
      A02_PT16  65 21% 
      A02_PT17  45 15% 
      A02_PS3   

M3 

65 

403,5 

16% 
      A02_PS5   35 9% 
      A02_PT7   72,5 18% 
      A02_PT11  69 17% 
      A02_PT13  90 22% 
      A02_PT16  29,5 7% 
      A02_PT17  42,5 11% 
      A02_PT7   

M5 

75 

170 

44% 
      A02_PT13  50 29% 
      A02_PT17  45 26% 
       

Artefato 3: HUD 
        A03_PT1  

M1 

50 

320 

16% 
 

M1 E1 68,5   100% 

A03_PT3  55 17% 
 

M1 E2 90   100% 

A03_PT11 50 16% 
      A03_PT12 65 20% 
      A03_PT15 30 9% 
      A03_PT17 45 14% 
      A03_PT18 25 8% 
       

Artefato 4: Itens do jogador 
      A04_PS3  

M1 

27,5 

195 

14% 
 

M1 

E1 

68,5 

198,5 

35% 

A04_PS5  20 10% 
 

M2 30 15% 

A04_PT3  55 28% 
 

M3 100 50% 

A04_PT5  65 33% 
 

M1 E5 85   100% 

A04_PT8  27,5 14% 
      A04_PS3  

M2 

90 

215 

42% 
      A04_PS5  40 19% 
      A04_PT8  20 9% 
      A04_PT13 65 30% 
      A04_PS3  

M3 

65 

549 

12% 
      A04_PS5  35 6% 
      A04_PT3  63 11% 
      A04_PT5  100 18% 
      A04_PT6  58,5 11% 
      A04_PT7  72,5 13% 
      A04_PT8  65 12% 
      A04_PT13 90 16% 
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Artefato 5: Mecânica e gameplay 

     A05_PS2  

M2 

55 

380 

14% 
 

M2 
E1 

30 
130 

23% 

A05_PT1  50,5 13% 
 

M3 100 77% 

A05_PT8  20 5% 
 

M5 E2 45   100% 

A05_PT9  65 17% 
 

M2 

E3 

62 

225 

28% 

A05_PT10 14,5 4% 
 

M3 80 36% 

A05_PT13 65 17% 
 

M4 83 37% 

A05_PT16 65 17% 
 

M2 

E4 

90 

235 

38% 

A05_PT17 45 12% 
 

M3 80 34% 

A05_PS2  

M3 

65 

830,5 

8% 
 

M4 65 28% 

A05_PT1  53,5 6% 
 

M4 
E5 

55 
110 

50% 

A05_PT3  63 8% 
 

M5 55 50% 

A05_PT5  100 12% 
      A05_PT6  58,5 7% 
      A05_PT7  72,5 9% 
      A05_PT8  65 8% 
      A05_PT10 37 4% 
      A05_PT11 69 8% 
      A05_PT13 90 11% 
      A05_PT14 35 4% 
      A05_PT16 29,5 4% 
      A05_PT17 42,5 5% 
      A05_PT18 50 6% 
      A05_PS2  

M4 

42,5 

258,5 

16% 
      A05_PS6  53,5 21% 
      A05_PT9  42,5 16% 
      A05_PT11 50 19% 
      A05_PT16 30 12% 
      A05_PT18 40 15% 
      A05_PS2  

M5 

50 

428,5 

12% 
      A05_PS6  53,5 12% 
      A05_PT5  80 19% 
      A05_PT7  75 18% 
      A05_PT8  75 18% 
      A05_PT13 50 12% 
      A05_PT17 45 11% 
       

Artefato 6: Mundo do jogo 
      A06_PT9  

M1 

28 

243 

12% 
 

M1 

E1 

68,5 

198,5 

35% 

A06_PT11 50 21% 
 

M2 30 15% 

A06_PT12 65 27% 
 

M3 100 50% 

A06_PT15 30 12% 
 

M1 E2 90   100% 

A06_PT17 45 19% 
 

M1 
E5 

85 

140 

61% 

A06_PT18 25 10% 
 

M4 55 39% 

A06_PT9  

M2 

65 

210 

31% 
      A06_PT12 35 17% 

      A06_PT13 65 31% 
      A06_PT17 45 21% 
      A06_PT6  

M3 

58,5 

421,5 

14% 
      A06_PT11 69 16% 
      A06_PT12 76,5 18% 
      A06_PT13 90 21% 
      A06_PT15 35 8% 
      A06_PT17 42,5 10% 
      A06_PT18 50 12% 
      A06_PT2  

M4 
78 

262 
30% 

      A06_PT9  42,5 16% 
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A06_PT11 50 19% 
      A06_PT15 51,5 20% 
      A06_PT18 40 15% 
       

Artefato 7: Narrativa 
       A07_PS2  

M1 

20 

233 

9% 
 

M1 
E1 

68,5 
98,5 

70% 

A07_PT1  50 21% 
 

M2 30 30% 

A07_PT9  28 12% 
 

M2 
E4 

90 
155 

58% 

A07_PT11 50 21% 
 

M4 65 42% 

A07_PT15 30 13% 
 

M1 
E5 

85 
140 

61% 

A07_PT16 30 13% 
 

M4 55 39% 

A07_PT18 25 11% 
      A07_PS1  

M2 

20 

255,5 

8% 
      A07_PS2  55 22% 
      A07_PT1  50,5 20% 
      A07_PT9  65 25% 
      A07_PT16 65 25% 
      A07_PS2  

M4 

42,5 

334,5 

13% 
      A07_PT2 78 23% 
      A07_PT9  42,5 13% 
      A07_PT11 50 15% 
      A07_PT15 51,5 15% 
      A07_PT16 30 9% 
      A07_PT18 40 12% 
       

Artefato 8: Orientações 
       A08_PS5  

M1 

20 

172,5 

12% 
 

M1 
E1 

68,5 
168,5 

41% 

A08_PT3  55 32% 
 

M3 100 59% 

A08_PT8  27,5 16% 
 

M1 
E5 

85 
140 

61% 

A08_PT17 45 26% 
 

M4 55 39% 

A08_PT18 25 14% 
      A08_PS5  

M3 

35 

404 

9% 
      A08_PT3  63 16% 
      A08_PT6  58,5 14% 
      A08_PT8  65 16% 
      A08_PT13 90 22% 
      A08_PT17 42,5 11% 
      A08_PT18 50 12% 
      A08_PS5  

M4 
48,5 

88,5 
55% 

      A08_PT18 40 45% 
       

Artefato 9: Personagens 
       A09_PS5  

M1 

20 

313 

6% 
 

M1 
E2 

90 
135 

67% 

A09_PT1  50 16% 
 

M5 45 33% 

A09_PT3  55 18% 
 

M1 

E5 

85 

195 

44% 

A09_PT9  28 9% 
 

M4 55 28% 

A09_PT11 50 16% 
 

M5 55 28% 

A09_PT12 65 21% 
      A09_PT17 45 14% 
      A09_PS1  

M2 

20 

205 

10% 
      A09_PS5  40 20% 
      A09_PT9  65 32% 
      A09_PT12 35 17% 
      A09_PT17 45 22% 
      A09_PS5  

M3 

35 

339,5 

10% 
      A09_PT1  53,5 16% 
      A09_PT3  63 19% 
      A09_PT11 69 20% 
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A09_PT12 76,5 23% 
      A09_PT17 42,5 13% 
      A09_PS5  

M4 

48,5 

272,5 

18% 
      A09_PS6  53,5 20% 
      A09_PT2  78 29% 
      A09_PT9  42,5 16% 
      A09_PT11 50 18% 
      A09_PS1  

M5 

35 

133,5 

26% 
      A09_PS6  53,5 40% 
      A09_PT17 45 34% 
       

 
Artefato 10: Ranking e recompensa 

     A10_PS3  

M2 

90 

150 

60% 
 

M2 
E1 

30 
130 

23% 

A10_PS5  40 27% 
 

M3 100 77% 

A10_PT8  20 13% 
 

M5 E2 45   100% 

A10_PS3  

M3 

65 

453 

14% 
 

M5 E5 55   100% 

A10_PS4  50 11% 
      A10_PS5  35 8% 
      A10_PT4  61,5 14% 
      A10_PT7  72,5 16% 
      A10_PT8  65 14% 
      A10_PT11 69 15% 
      A10_PT15 35 8% 
      A10_PS4  

M5 

85,5 

380,5 

22% 
      A10_PT4  80 21% 
      A10_PT7  75 20% 
      A10_PT8  75 20% 
      A10_PT15 65 17% 
       

Artefato 11: Social 
        A11_PS2  

M1 

20 

385,5 

5% 
 

M1 
E2 

90 
135 

67% 

A11_PT1  50 13% 
 

M5 45 33% 

A11_PT3  55 14% 
 

M1 

E5 

85 

195 

44% 

A11_PT5  65 17% 
 

M4 55 28% 

A11_PT8  27,5 7% 
 

M5 55 28% 

A11_PT9  28 7% 
      A11_PT10 30 8% 
      A11_PT11 50 13% 
      A11_PT15 30 8% 
      A11_PT16 30 8% 
      A11_PS2  

M3 

65 

849,5 

8% 
      A11_PS4  50 6% 
      A11_PT1  53,5 6% 
      A11_PT3  63 7% 
      A11_PT4  61,5 7% 
      A11_PT5  100 12% 
      A11_PT6  58,5 7% 
      A11_PT7  72,5 9% 
      A11_PT8  65 8% 
      A11_PT10 37 4% 
      A11_PT11 69 8% 
      A11_PT13 90 11% 
      A11_PT15 35 4% 
      A11_PT16 29,5 3% 
      A11_PS2  

M4 

42,5 

270 

16% 
      A11_PS6  53,5 20% 
      A11_PT9  42,5 16% 
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A11_PT11 50 19% 
      A11_PT15 51,5 19% 
      A11_PT16 30 11% 
      A11_PS1  

M5 

35 

649 

5% 
      A11_PS2  50 8% 
      A11_PS4  85,5 13% 
      A11_PS6  53,5 8% 
      A11_PT4  80 12% 
      A11_PT5  80 12% 
      A11_PT7  75 12% 
      A11_PT8  75 12% 
      A11_PT13 50 8% 
      A11_PT15 65 10% 
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Apêndice C – PeMotivE Artifacts 

 Neste apêndice se encontram os artefatos selecionados para análise que 

compõem o PerMotivE Artifacts de cada um dos 16 game designs avaliados na 

seção 6.4. 

Artefatos do GD1 do Designer 1 
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Artefatos do GD 2 do Designer 1

 

 

 

Artefatos do GD1 do Designer 2 
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Artefatos do GD2 do Designer 2
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Artefatos do GD1 do Designer 3 
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Artefatos do GD2 do Designer 3 
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Artefatos do GD1 do Designer 4 
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Artefatos do GD2 do Designer 4 
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Artefatos do GD1 do Designer 5 
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Artefatos do GD2 do Designer 5 
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Artefatos do GD1 do Designer 6

 

  

 

  

Artefatos do GD2 do Designer 6
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Artefatos do GD1 do Designer 7 
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Artefatos do GD2 do Designer 7 

 

 

Artefatos do GD1 do Designer 8 
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Artefatos do GD2 do Designer 8 
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