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RESUMO 

As empresas de jogos digitais observam com atenção, e de forma detalhada, as 
preferências de seus jogadores. Por isso, em um mercado competitivo como o do 
setor, desenvolver produtos e serviços que sejam satisfatórios aos seus clientes se 
tornou essencial para se destacar. Considerando este cenário, é relevante a 
importância de estudar os interesses dos jogadores e atender às suas necessidades. 
Uma das abordagens neste sentido corresponde ao estudo de classificação de 
jogadores, que procura auxiliar na produção de jogos digitais e adequar os projetos 
para cada perfil de jogador. Geralmente este inventário é realizado por meio de um 
questionário. A partir destas premissas, o presente trabalho tem como objetivo o 
desenvolvimento de um jogo digital adaptativo para identificar o jogador e classificar 
em um dos arquétipos da classificação de Bartle. Está aplicação foi desenvolvida com 
a engine RPG Maker MV, e faz uso de mecânicas e do designer de jogos clássicos 
para levar o jogador a um estado imersivo e mapear suas ações ao jogar. Do ponto 
de vista computacional, foi aplicada a técnica de árvore de decisão criada por scripts, 
que, após a interação com o jogo oferece a indicação do perfil do jogador. A partir do 
protótipo elaborado, a próxima etapa será constituída por testes com usuários para a 
validação da hipótese da investigação e a para autenticação dos resultados será 
utilizado o formulário de Bartle com os voluntários e seus resultados serão 
confrontados com os perfis identificados pelo jogo digital adaptativo. 

Palavras-chave: classificação de Bartle, perfil de jogador, jogo classificador, jogo 
adaptativo, árvore de decisão. 



ABSTRACT 

The player rating study helps in the production of digital games, to classify a player it 
is necessary to answer a questionnaire. Your answers will tell you which profile the 
player belongs to. The present work aims the development of an adaptive digital game 
to identify the player profile in one of Bartle's classification archetypes without the need 
for a form. This game was developed with the RPG Maker MV engine, and makes use 
of classic game designer and mechanics to bring the player into an immersive state. 
And with decision tree technique created by scripts, will indicate the player profile at 
the end of the game. After creating a prototype the next step is to perform tests with 
users, at the end of the tests there will be the profile found. To authenticate the test 
result, the volunteers answered Bartle's form and finally the results will be compared. 

Keywords: Bartle's classification, player profile, classifier game, adaptive game, 
decision tree.  
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1 INTRODUÇÃO 

Em pouco mais de cinco décadas de existência os jogos digitais se 

popularizaram ao redor do mundo, e constituindo uma espécie de produto cultural que 

compete e/ou divide a atenção com outras formas de mídias de entretenimento da 

sociedade moderna. Destaca-se também que há atualmente cerca de 2,3 bilhões de 

jogadores ativos no mundo que adotaram essa nova mídia digital em uma ou mais 

plataformas (Figura 1, traduzida), sendo que o setor chegará a 137,9 bilhões de 

dólares no ano de 2018 (NEWZOO, 2018). 

Figura 1: Números globais do mercado mundial de jogos digitais (Trad. NEWZOO, 2018).

  

Para alcançar esses números os jogos evoluíram no decorrer das décadas; seu 

desenvolvimento consiste em uma produção criativa que utiliza tecnologias gráficas e 

sonoros que dão aos jogadores o controle das ações (KENT, 2001). Essa interação 

nos jogos digitais é o diferencial que proporciona vantagens perante as mídias 

tradicionais (livros, filmes e músicas); essa ação voluntária e participativa do jogador 

amplia o engajamento, a motivação e o coloca em um estado imersivo, valorizando 

sua experiência (ROGERS, 2012). 

Desta forma empresas de jogos digitais se transformaram em empresas de 

entretenimento, propiciando novas experiências para os seus jogadores. Além de 
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criarem jogos digitais em uma ou mais plataformas (computadores, consoles, portáteis 

e celulares), criam conteúdos extras para dar longevidade aos seus produtos, sendo 

estes disponibilizados de forma periódica após o lançamento, assim como produzem 

eventos, financiam competições de seus jogos, concedem premiações e desenvolvem 

uma comunicação estreita e ativa (NEWZOO, 2018; NIELSEN, 2018). Um exemplo 

está nos números que envolve a franquia Grand Theft Auto V (Figura 2). Esta foi 

desenvolvida pela empresa americana Rockstar North e lançada em setembro de 

2013. O jogo digital pertence ao gênero ação/aventura e conta a história de três 

criminosos e suas ações dentro do estado fictício chamado San Andreas, sendo que 

demandou em torno de 265 milhões de dólares de investimentos em uma produção 

que durou cinco anos (THE SCOTSMAN, 2013). Em fevereiro de 2019 alcançou cerca 

de 1 bilhão e 400 milhões sendo o jogo para consoles com maior volume de 

arrecadação em seu inédito modo online, o que entrega aos jogadores desafios 

competitivos e cooperativos (SUPERDATA, 2019). 

Figura 2: Os três personagens principais de GTA V (ROCKSTAR, 2019).

  

Contudo para criar esse produto assertivo é necessário conhecer quais são as 

expectativas, motivações, preferências dos jogadores e desta forma surgiu o primeiro 

trabalho de classificação de perfil de jogadores que buscava as características usuais 

do jogador em um sistema complexo que é um jogo digital (BATEMAN et al., 2011). 

Os trabalhos com esse tema observam o comportamento dos jogadores durante sua 

interação e posteriormente aplicam um questionário com perguntas direcionadas 

sobre suas ações, motivações e preferências ao jogar; as respostas obtidas traçam 
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um padrão e, assim, possibilitam identificar e classificar os jogadores (BARTLE, 1996 

e 2005; YEE, 2006). 

A classificação de Bartle (1996) surgiu ao tentar identificar as motivações dos 

jogadores, sendo precursora no tema ao observar e analisar os comportamentos dos 

participantes de um ambiente virtual de multijogadores online MUD (Multi User 

Dungeons) (BARTLE, 1996). Após a observação de partidas entre jogadores e a 

realização de debates, o autor classificou quatro tipos de jogadores: Assassinos, 

Conquistadores, Exploradores e Socializadores. 

Na visão de Bartle (1996) os tipos de jogadores demonstram interesses entre 

interagir com alguma coisa ou com alguém e que os jogadores têm um perfil primário, 

contudo o jogador pode ter características de outros perfis; esse fato ocorre conforme 

a situação, ou objetivo apresentado no jogo, ou até o humor do jogador. Desta forma, 

um jogador pode, de maneira deliberada, assumir ações de outros perfis para alcançar 

o interesse de seu perfil primário (BARTLE, 1996). Destaca-se também que a 

taxonomia de Bartle (1996) propôs novos parâmetros para análise dos 

comportamentos dos jogadores, dando conhecimento às equipes de desenvolvimento 

de jogos digitais para que estas possam criar novas mecânicas que atendam aos 

diferentes arquétipos (STEWART, 2011; BARTLE, 1996).  

Entretanto, não é possível afirmar se as empresas do setor adotam o tema 

como um processo na criação de jogos digitais, devido ao sigilo que as empresas 

tomam sobre os processos de produção de seus jogos. 

Os jogos digitais comercializados são produtos que contêm um foco 

direcionado ao seu gênero de jogo, estilo criativo peculiar de cada equipe ou seguem 

padrões de jogos populares no mercado, o que limita o seu público e, assim, o uso do 

mesmo por alguns perfis (BATEMAN, 2009; ROUSE III, 2014). Em contrapartida, a 

utilização desses jogos para a classificação de perfis é ineficiente, dado que nem 

todos os jogos contêm mecânicas de jogos atrativas ou elementos de jogo para todos 

os tipos de jogadores e sendo necessário a aplicação de um formulário com questões 

direcionadas para suprir esta lacuna (BARTLE, 2004; YEE, 2006). 

Essas limitações elevaram a dúvida se somente um questionário poderia servir 

como uma forma de identificação de perfil de jogadores, o que, por se tratar de um 

tema relevante, gerou a motivação desta pesquisa em criar uma ferramenta 

computacional com o foco em suprir essa questão. A partir disso, o objetivo da 

presente pesquisa é estudar formas de desenvolver um jogo digital dotada de uma 
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inteligência artificial geradora de desafios em que as decisões do jogador indiquem o 

perfil predominante de jogador segundo a abordagem de Bartle (1996). 

A partir desta contextualização, o capítulo 2 busca o suporte teórico sobre a 

classificação de jogadores, aprofundando a discussão da taxonomia de Bartle (1996), 

assim como sua versão atualizada (BARTLE, 2004) e as influências que exerceu em 

outros trabalhos e como essas outras abordagens chegaram em suas definições 

(STEWART, 2011; KLOCK et al., 2016). O capítulo 2 também aborda o conceito de 

um jogo digital (SALEN; ZIMMERMAN, 2003), os recursos aplicados por 

desenvolvedores que contribuem para que o jogador entre no estado de imersão, 

criando um vínculo entre o jogador e o jogo (FULLERTON, 2014; CRAWFORD, 1997), 

quais gêneros de jogos atendem às características da classificação de jogadores 

(SOTAMAA, 2007; STEWART, 2011) e como a classificação de jogadores auxilia em 

sua produção, assim como exemplos da aplicação em jogos digitais comerciais 

(KEVJER et al., 2017). No capítulo 3 o trabalho propõe a criação de um protótipo que 

contenha o formato de um jogo digital adaptado para avaliação dos perfis descritos 

por Bartle (1996), assim como destaca os materiais e métodos relacionados. Este 

ambiente virtual irá estimular os sentimentos de prazer e satisfação colocando o 

jogador em um estado de fluxo (CSIKSZENTMIHALY, 1991; ROUSE III, 2005). Neste 

estado de imersão, as suas ações servirão de parâmetro para identificar as 

características do arquétipo a que pertence (KOTLER, 2014).  

O capítulo 4 aborda a aplicação do protótipo proposto, seguido pelo capítulo 5, 

o qual apresenta e discute os resultados obtidos com o jogo digital desenvolvido. 

Finalmente, o capítulo 6 traz as considerações finais da investigação. Nos anexos 

foram adicionados o formulário adaptado do teste de Bartle (BARTLE, 1996; 

ANDREASEN; DOWNEY, 2003), assim como a documentação (Game Design 

Document) da produção do protótipo de jogo digital em sua versão de uma página 

(ROGERS, 2012) e o termo de consentimento livre e esclarecido utilizado que autoriza 

a exposição de informações coletados dos usuários que participaram do experimento 

de validação do jogo digital proposto.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 O CONCEITO DE JOGO 

Para compreender o desenvolvimento de um jogo é importante saber o conceito 

do mesmo. Na visão de Huizinga (1971), um jogo corresponde a uma atividade lúdica 

de socialização que contém um significado sendo transmitido de forma subliminar. 

Jogar é uma atividade desvinculada de lucro e sendo executada de forma 

voluntariosa, tendo que respeitar às restrições apresentadas no jogo. O 

desconhecimento dos jogadores sobre o desfecho é um adicional importante, isso cria 

uma motivação para encontrar soluções e métodos que superem os desafios 

impostos, assim como institui um exercício de reflexão de como exercer a melhor 

estratégia de suas ações (HUIZINGA, 1971). 

Já Crawford (1997) descreve o conceito de um jogo digital como um sistema 

que recria representações subjetivas e deliberadas, que contém um mundo completo 

sem necessidade de informações externas. Neste ambiente a interação é o ponto 

fundamental para despertar os interesses do jogador em explorar e aprender. Da 

mesma forma, seus desafios proporcionam a geração de conflitos que estimulam o 

jogador a superá-los para sua progressão, processo que pode ser repetido inúmeras 

vezes pelo jogador. Seguindo a mesma opinião, Salen e Zimmerman (2003) 

complementam que a experiência em jogar cria um vínculo entre jogo e jogador, sendo 

um processo de interação lúdica. Destaca-se ainda que neste ambiente artificial 

existem regras que moldam sua estrutura, sendo que o jogo deve apresentar o 

progresso dos participantes e demonstrar os resultados de suas ações (CRAWFORD, 

1997; SALEN; ZIMMERMAN, 2003). A partir do que foi exposto anteriormente, torna-

se necessário saber quais processos são utilizados para construção de jogos digitais 

e como é este processo, temas abordados no próximo tópico. 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS 

O desenvolvimento de um jogo é um modelo exemplar de trabalho em conjunto 

de diferentes núcleos de produção. As empresas que detém posse de produtos com 

elevadas vendas no setor são compostas de equipes de escritores, programadores, 

artistas, designers, engenheiros, compositores e arquitetos, sendo que cada equipe 
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desenvolve elementos para a criação de um jogo (CANOSSA et al., 2013; ROGERS, 

2012). 

Entretanto, nos primórdios de sua criação, os jogos digitais eram produções 

rudimentares. O primeiro jogo digital comercial de sucesso foi o Pong (1972) (Figura 

3), este simula um jogo de tênis de mesa com o primeiro jogador posicionado à 

esquerda da tela e o segundo jogador ao lado oposto, sendo que cada um controla 

uma barreira (que representa a sua raquete) e um ponto (que se movimenta na tela 

representa a bolinha do jogo). O objetivo dos jogadores é bloquear a passagem da 

bolinha, sendo que, ao tocarem com sua raquete virtual rebatem em sentido oposto, 

aumentando a velocidade da bolinha. Caso o jogador não consiga rebater, o jogo 

atribui um ponto ao seu adversário e a bolinha reinicia do meio da tela em direção do 

jogador que não pontuou. Ambos os jogadores se movimentavam somente na vertical, 

essa limitação obriga o jogador a ter coordenação para movimentar e rebater com 

precisão a bolinha (ATARI, 1976; KENT, 2001). 

Figura 3: Tela do jogo digital Pong (ATARI, 1976)

 

Apesar de suas limitações e simplicidade, Pong contém em sua mecânica os 

quatro elementos que McGonigal (2011) entende como necessários a um jogo: meta, 

regras, sistema de feedback e participação voluntária. A meta é o elemento de 

motivação que os jogadores precisam buscar ao longo do tempo, isso cria um senso 

de objetivo; as regras definem o que é possível ser realizado pelo jogador e, apesar 

de limitarem suas ações, estimulam o jogador a criarem estratégias para conquistar o 

que desejam; o jogo precisa informar se as ações tomadas se resultaram no que 
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pretendiam, esse feedback fornecido ao jogador ajuda a compreender o que fazer e 

melhorar; e, por fim, o jogador deve jogar de forma espontânea para que seja algo 

prazeroso (McGONIGAL, 2011). 

A questão da espontaneidade e da experiência prazerosa constituem alguns 

dos elementos que integram o estado de fluxo.  

 

2.3 O ESTADO DE FLUXO EM JOGOS 

O estado de imersão que Pong produz é descrito como estado de fluxo (Flow) 

por Csikszentmihalyi (1990). Essa experiência ocorre quando o indivíduo está 

executando uma tarefa que exige um elevado nível de concentração – ou seja, 

direcionando toda sua atenção para realização da atividade –, sendo que o indivíduo 

fica incapaz de pensar em outras coisas. Inclusive o estado de fluxo gera um 

sentimento de prazer ligado à felicidade que não depende do resultado alcançado, e 

sim de como se faz, e se pratica determinada atividade.  

Ao realizar ações que entregam uma experiência equilibrada entre os 

sentimentos de ansiedade e tédio, presentes na Figura 4, se indica o alcance do 

estado de fluxo. O autor destaca alguns pontos que podem caracterizar este estado 

nas pessoas, sendo eles: 

• Envolvimento completo na atividade desenvolvida, ou seja, estado de foco e 

concentração; 

• Sensação de êxtase, no qual o indivíduo se sente fora da realidade cotidiana; 

• Sentimento de clareza, de saber o que precisa ser feito e quão bem está sendo 

feito; 

• Consciência de que a atividade é possível de ser feita, de que existe a 

capacidade de fazê-la; 

• Sentimento de serenidade, de estar além das fronteiras do ego; 

• Perda da noção do tempo, focado direcionado ao presente, com a sensação 

de que horas passam como minutos; 

• Motivação intrínseca, quando o que é gerado não interessa tanto quanto a 

motivação de fazê-lo. 
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Figura 4: O estado de fluxo (Trad. CSIKSZENTMIHALYI, 1990, p. 74). 

  

Entretanto, não é necessário ter todos os pontos para que a pessoa se encontre 

em um estado de fluxo, pois cada um deles é independente do outro 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1990). Inclusive no jogo Pong, a mecânica de jogo e regras 

foram utilizadas para despertar o fator de competitividade entre os jogadores e, com 

isso levar ao estado imersivo dos participantes; outros jogos estimulam esse processo 

utilizando outros recursos e elementos de game design distintos (CALLEJA, 2011). 

Na abordagem de Chen (2007) o estado de imersão em jogos digitais é 

proporcionado pela combinação de mecânicas e elementos de design na criação de 

jogos. Esses fatores devem ser adaptados para diferentes usuários e serem 

incorporados dentro das principais atividades do jogo para garantir que o fluxo não 

seja interrompido (CHEN, 2007). Isso requer a compreensão de elementos pertinentes 

à mecânica e ao design de jogos, tópicos tratados a seguir. 

  

2.4 COMPOSIÇÃO DE UM JOGO DIGITAL 

Um jogo digital é composto por mecânicas e elementos de design de jogos em 

sua produção, sendo que itens como história, música, design artístico e as formas de 

interação não são somente seus elementos constitutivos, como, os classificam em 

uma categoria de jogo e contribuem para despertar o interesse dos jogadores. As 

mecânicas são elementos apresentados a cada momento para o jogador, moldando 

padrões de comportamento em um jogo; o uso apropriado desses recursos dará aos 
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jogadores uma experiência única, imersiva, divertida, gerando empatia ao gênero que 

o jogo pertence (SALEN; ZIMMERMAN, 2003; SCHELL, 2008). 

Para análise de jogos digitais o framework MDA (2004) (Mechanics, Dynamics 

and Aesthetics) Mecânica, Dinâmica e Estética, apresenta um modelo para o auxílio 

e compreensão na produção de jogos digitais, formalizando que a criação de um jogo 

tem três componentes: a mecânica, a dinâmica e a estética (Figura 5, traduzida). 

Figura 5: Perspectivas pelo framework MDA (Trad. HUNICKE et al. 2004, p. 2)

 

Esses componentes são descritos como camadas, cada uma com sua 

respectiva função. A mecânica representa os componentes de um jogo, suas ações, 

comportamentos, mecanismos de controle, assim como as regras. A dinâmica é 

responsável em aplicar os desafios e informar os resultados ao jogador, seu 

funcionamento é sincronizado com a mecânica. Por fim, a estética entrega as 

respostas emocionais do jogador quando interagem ao sistema. O modelo ainda 

aponta a perspectivas de designer de jogos e jogadores perante um jogo como já 

disposto na Figura 5, acima. 

O modelo MDA destaca que mudanças na camada de mecânica, mesmo que 

mínimas, causam efeitos nas outras camadas, criando um sistema dinâmico 

complexo. Entretanto na camada de estética, as respostas emocionais dos jogadores 

na interação com o sistema do jogo, geraram a descrição de oito taxonomias 

emocionais sendo elas: a sensação, a fantasia, narrativa, desafio, a amizade, a 

descoberta, a expressão e a submissão (HUNICKE et al., 2004). 

Portanto, aprofundar o estudo das questões voltadas à experiência de jogo (na 

visão dos jogadores) possibilita aos desenvolvedores a criação de jogos que tenham 

como objetivo induzir determinadas experiências. Assim, as classificações de perfil de 

jogadores podem ser utilizadas para projetar um jogo que satisfaça determinados 

arquétipos de jogadores (DUBIELA; BULHÕES, 2010). 
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2.5 CLASSIFICAÇÃO DE JOGADORES 

O tema classificação de jogadores busca compreender as preferências e 

motivações que as pessoas têm ao jogar. Neste escopo podem ser utilizados 

diferentes modelos para a avaliação e distribuição dos tipos de jogadores no âmbito 

do público-alvo e, com isso, utilizar os elementos de design e mecânica de criação de 

jogos como base nas decisões da distribuição percebida (BUSCH et al., 2016). Assim, 

analisar as características de um jogador e encontrar padrões formando arquétipos foi 

o alicerce dos estudos da presente investigação científica.  

Para ter uma dimensão da quantidade disponível de contribuições foi utilizado 

o trabalho de Klock et al. (2016), que se demonstrou pertinente por constituir uma 

revisão sistemática. O artigo separou investigação em duas partes: o jogador (i.e., 

player, gamer) e a classificação (i.e., type, typology, personality). Os trabalhos 

encontrados foram com o argumento de busca "(player OR gamer) AND (type OR 

typology OR personality)" tendo sido realizado em dezembro 2015 nas seguintes 

bases de dados: ACM Digital Library, Engineering Village, Google Scholar, IEEE 

Xplore, Science Direct, Scopus e Web of Science. Após a busca, ocorreu o processo 

de seleção em que foram identificados, dez modelos de classificações de perfis. Para 

complemento do trabalho de Klock et al. (2016), o presente trabalho incluiu a 

atualização da classificação de Bartle (2005), e a pesquisa de motivação de jogadores 

online de Yee (2006), desta forma criando o Quadro 1 para visualização geral das 

classificações, assim como tópicos específicos para o detalhamento das mesmas. 

Quadro 1: Relação de classificações de tipos de jogadores 

Autor (es) Ano Base de estudo Meio de coleta de dados  

Bartle 1996 
2005 

Comportamental Jogo, debate e formulário 

Bateman e Boon  2005 Psicológica Formulário 

Bateman et al. 2011 Psicológica Formulário 

Nacke et al. 2014 Psicológica e Neurobiológicas Formulário 

Marczewski 2015 Comportamento Formulário 

Schuurman et al. 2008 Comportamento Formulário 

Drachen et al. 2009 Comportamento Jogo adaptado 

Yee 2007 Psicológica Jogo e formulário 

Yee et al. 2011 Psicológica Jogo e formulário 

Gow et al. 2012 Comportamento Jogo adaptado 

Khan et al. 2015 Comportamento Jogo e formulário 
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2.5.1 Classificação de Bartle 

O artigo Hearts, Club, Diamonds, Spades: Players who suit MUDs, de Richard 

Alan Bartle (1996), foi pioneiro no tema, abordando o que os jogadores gostam de 

jogar conforme suas características. A proposta de Bartle foi concebida após rodadas 

de partidas do jogo digital MUD e debates com os participantes (BARTLE,1996). 

O ambiente virtual utilizado se trata do MUD (Multi-User Dungeon), um jogo do 

gênero RPG (Role Play Game) que se ambienta em um mundo de fantasia no qual os 

jogadores assumem papéis de cavaleiros, magos entre outros, sendo que podem 

explorar os ambientes e buscar confrontar inimigos, encontrar itens e interagir com 

personagens não jogáveis (Non Player Characters - NPC) ou com outros jogadores. 

Na época em que foi criado, os jogos não possuíam um ambiente visual como os jogos 

atuais; os jogadores recebiam as informações dos ambientes, itens e inimigos por 

meio de textos e, da mesma forma, executavam suas ações e sua comunicação com 

outros participantes de forma escrita (BARTLE, 1996, 2005).  

A partir deste contexto, os arquétipos encontrados por Bartle (1996) são: 

• Achievers (Conquistadores): são jogadores que têm como objetivo ações no 

mundo, sendo que gostam de acumular pontos, recursos ou itens e superar as 

metas do jogo; 

• Explorers (Exploradores): se trata de jogadores que interagem com o mundo 

com o intuito de conhecer, aprender e descobrir o ambiente que o jogo propõe; 

• Socializers (Socializadores): são jogadores que interagem com outros 

jogadores, gostam de participar de grupos e avançar com os colegas; 

• Killers (Assassinos): têm como foco criar ações contra outros jogadores, são 

competidores natos, gostam de superar os demais jogadores e estarem no topo 

da classificação. 

Na visão de Bartle (1996) a maioria dos jogadores se enquadra em uma das 

categorias descrita, mas podem assumir as demais dependendo do humor, situação 

e objetivo que o jogador se encontra. Como descrito anteriormente, cada tipo de 

jogador tem um interesse relacionado entre interagir com algo ou alguém, e existem 

conflitos de interesses nas relações entre os tipos de jogadores. Com a intenção de 

criar um ambiente equilibrado entre os objetivos de cada um e produzir novas 

mecânicas que motivem e tragam mais jogadores, os desenvolvedores devem utilizar 

quatro pontos para este balanceamento, são eles: 
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• Players (Jogadores): o jogo deve orientar de forma intuitiva como é o seu 

funcionamento. Os jogadores devem ser orientados para compreender quais 

são suas ações e o impacto delas nesse ambiente, assim como sua 

comunicação com outros usuários. O excesso de jogadores, acaba levando ao 

conflito ou somente à comunicação entre eles, perdendo o atrativo de 

exploração do mundo; 

• World (Mundo): assim como o jogo, deve mostrar o que o jogador é capaz de 

fazer de forma clara. O ambiente deve ser composto de elementos que sejam 

atrativos e desafiadores desta forma tornando a exploração do ambiente virtual 

uma motivação. Contudo o excesso de elementos pode desorientar o jogador 

e oposto frustrar tornando o local maçante; 

• Acting (Ação): é o que jogador pode executar dentro do contexto do jogo, essa 

ação pode ser contra outros jogadores ou não jogadores (Non Player 

Characters - NPCs). Os jogadores necessitam aprender como dominar essas 

habilidades que seus avatares virtuais dispõem, mas após o aprendizado 

destas ações a aplicação em excesso em um jogo o torna repetitivo e tedioso. 

• Interacting (Interação): a interação dos jogadores com o ambiente prioriza os 

desafios propostos no jogo. Isso estimula a progressão e o conhecimento sobre 

o que está ao redor, sendo que limitar o uso da interação tira a liberdade dos 

jogadores empreenderem suas escolhas, mas sem o devido controle os 

jogadores perdem o sentido do que realmente devem fazer. 

 

A Figura 6 ilustra o funcionamento da classificação de Bartle (1996). 

Figura 6: Tradução da representação gráfica da taxonomia de Bartle (BARTLE, 1996, p. 6) 
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A classificação Bartle (1996) contribui para o desenvolvimento de jogos, mas o 

autor faz ressalvas sobre a mesma, dado que seu uso foi direcionado para um modelo 

de jogo (o MUD) e talvez sua aplicação não se destine a todos os tipos de jogos. O 

autor acredita que os arquétipos têm um submodelo, mas que ainda não foi possível 

identificar, e sugere que sua classificação é uma ferramenta a ser modificada 

conforme o tempo. 

Tendo em vistas essas observações, assim como o processo de evolução, a 

classificação de Bartle (1996) foi atualizada para um novo modelo sugerido pelo autor 

em 2005. Nesta proposta os jogadores mudam de perfil ao longo do tempo (conforme 

ganham experiência ao jogar) e que podem ter perfis paralelos ao que foi identificado 

inicialmente. 

A classificação de Bartle (1996), presente na Figura 7 (traduzida), contém os 

quatro arquétipos divididos pelos eixos de seus interesses, sendo que em sua nova 

versão foi adicionado um terceiro eixo, o qual representa o comportamento a partir de 

representação gráfica expressa em três dimensões. O novo eixo tem em seus 

extremos as conotações implícitas (fazer algo sem pensar) e explícito (fazer algo 

premeditado). 

Figura 7: Tradução do gráfico tridimensional da classificação de Bartle (Trad. BARTLE, 

2005, pág. 2).  

O acréscimo do eixo amplia as características que identificam cada perfil da 

proposta original de Bartle (1996), e instituem novas descrições, como pode ser 

observado no Quadro 2, em que são apresentados oito sub perfis. 
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Quadro 2: Descrição da atualização da classificação Bartle (2005) 

Perfil Original Eixo implícito Eixo explícito 

Achievers  
(Conquistadores) 

Opportunists (Oportunistas) sempre 
procuram por oportunidades no 
jogo, tendem a evitar obstáculos.  

Planners (Planejadores) são focados em 
um objetivo e buscam alcança-lo, 
realizam ações secundárias como parte 
do plano principal. 

Explorers 
(Exploradores) 

Hackers procuram por novas 
informações do mundo virtual, são 
guiados por sua intuição sobre o 
ambiente.  

Scientists (Cientistas) teorizam 
atividades e as executam de forma 
metódica, gostam de aprender e explicar 
como as coisas acontecem.  

Socializers 
(Socializadores) 

Friends (Amigos) gostam da 
interação com amigos que 
conhecem e sabem sobre os 
defeitos e qualidades deles. 

Networkers (Vinculadores) buscam 
encontrar novas pessoas para interagir e 
aprender com elas. 

Killers 
(Assassinos) 

Griefers preferem atacar todos os 
demais jogadores e mostrar que 
são melhores, não se importam se 
isso lhes atribuíra uma reputação 
ruim.  

Politicians (Políticos) são manipuladores 
e agem de forma sútil e premeditada, 
gostam de contribuir e ter boa reputação.  

O autor entende que o desenvolvimento do jogador ocorre gradualmente com 

a sua experiência ao jogar. A descrição dos sub perfis presente no Quadro 2, 

possibilita visualizar que jogadores mais novos tendem a assumir o perfil de Griefer 

ou de Opportunist, e passando num estágio intermediário aos modelos Networker ou 

Scientist, o qual é seguido da aquisição de experiência e adoção dos sub-perfis 

Politician ou Planner e, por fim, se tornam jogadores mais sociáveis como Friend ou 

Hacker. 

O autor identificou quatro sequências evolutivas, que podem ser observadas 

na Figura 8, sendo que as sequências são: 

• Main Track (Sequência Principal): Griefer, Scientist, Planner e Friend;  

• Socialiser Track (Sequência Socializador): Griefer, Networker, Politician e 

Friend; 

• Explorer Track (Sequência Explorador): Opportunist, Scientist, Planner e 

Hacker; 

• Minor Track (Sequência Menor): Opportunist, Networker, Planner e Friend; 
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Figura 8: Sequência evolutiva dos jogadores (BARTLE, 2005, p. 7) 

  

O autor faz ressalvas sobre o motivo que Scientist nunca se tornaram Politician 

devido eles não desenvolverem habilidades sociais (que constituem um pré-requisito), 

entretanto Politician não conseguem desenvolver uma compreensão profunda do 

ambiente físico como um Planner e, devido a isso, não podendo se tornar um Hacker 

(BARTLE, 2005). 

2.5.2 Classificação de Bateman e Boon 

A primeira versão de Demographic Game Design (BATEMAN; BOON, 2005), 

consiste na aplicação da classificação tipológica MBTI, Myers-Briggs Type Indicator 

(1962). O MBTI foi desenvolvido por Katherine Cook Briggs e Isabel Briggs Myers, 

sendo que teve a influência da teoria de Carl Gustav Jung (autor do modelo de Tipos 

Psicológicos). 

O MBTI descreve que cada indivíduo apresenta uma determinada forma de 

pensar e agir. Com base neste pressuposto, as autoras instituíram quatro pares 

opostos chamados dicotomias, expressas nos quadros a seguir (MYERS-BRIGGS, 

1962, p. 84): 

 

Quadro 3: Dicotomia Extroversão e Introversão 

Onde o indivíduo concentra sua atenção e energia 

Traço 
preferencial Indicador Características 

Extroversão E 
São pessoas de ação, gostam de realizar várias atividades, agem 
primeiro e depois pensam, são sociáveis. 

Introversão I 
São pessoas envolvidas com ideias, preferem refletir antes de agir, e 
voltam a refletir, são pouco sociáveis. 
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Quadro 4: Dicotomia Sensação e Intuição 

São as formas que o indivíduo capta as informações  

Traço 
preferencial Indicador Características 

Sensação S 
São pessoas que buscam fatos, gostam de detalhes, dados, resultados 
concretos e necessitam de muitas informações. 

 
Intuição N 

Preferem ideias abstratas e teóricas, que podem ser associadas com 
outras informações, gostam de interpretar os dados com base em 
conhecimento prévio. 

 
 

Quadro 5: Dicotomia Pensamento e Sentido 

A forma que cada indivíduo toma as decisões 

Traço 
preferencial Indicador Características 

Pensamento T 
São pessoas que analisam os fatos e buscam a verdade objetiva nos 
princípios lógicos, utilizam o raciocínio dedutivo. 

Sentimento F 

São pessoas que desejam descobrir algo em uma situação e a relação de 
cada indivíduo no ocorrido, tem capacidade de se relacionar e ser 
persuasivo. 

  

 

Quadro 6: Dicotomia Julgamento e Percepção 

Como o indivíduo lida com o mundo exterior 

Traço 
preferencial Indicador Características 

Julgamento J Pessoas que se sentem tranquilos com as situações estão decididas. 

Percepção P Pessoas que se sentem tranquilos quando as situações estão em aberto. 

 

 

Cada tipo de personalidade é formada por um traço preferencial das quatro 

dicotomias como indicado na tradução da Figura 9 (MBTI Foundation, 2018). Para 

exemplificar, uma pessoa que tenha um perfil de personalidade como ISTJ 

corresponde a um indivíduo com os traços de introversão, sensação, pensamento e 

julgamento (MYERS-BRIGGS, 1962).     
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Figura 9: Tipologia Myers Briggs (Trad. MBTI Foundation, 2018).  

O MBTI utiliza um formulário composto com 93 perguntas. Cada pergunta 

contém duas respostas e o entrevistado poderá escolher somente uma delas, sendo 

que suas respostas indicarão em que personalidade se encaixa. O modelo tem sido 

utilizado até hoje e adaptado para treinamentos em diversas áreas (MBTI Foundation, 

2018). 

Na adaptação sugerida por Bateman e Boon (2005), no Demographic Game 

Design, existem quatro tipos de jogadores e cada um deles contém quatro dos 

dezesseis tipos psicológicos de Myers-Briggs. Abaixo se encontra a descrição destes 

quatro perfis (BATEMAN & BOON, 2005): 

• Conquerors (Conquistadores) 

O Conquistador, ou jogador do tipo 1, está interessado em ganhar e completar 

o jogo quando joga sozinho (se sente vencedor com isso), enquanto no ambiente 

multijogador seu objetivo é vencer os outros jogadores de qualquer forma. A vitória é 

o ponto de motivação, dado que este tipo de jogador gosta do sentimento de 

dominação, de reconhecimento, e se sente enaltecido quando seus amigos (ou outras 

pessoas) procuram seus conselhos sobre jogos.  

Sua preferência é pelo estilo de jogos de tiro em primeira pessoa e jogos de 

Computer Role Playing Games (cRPG); esse arquétipo se encaixa nos tipos 

psicológicos: INTJ, ENTJ, ISTJ e ESTJ. 

• Managers (Gerentes) 

O Gerente, ou jogador tipo 2, está procurando por uma estratégia ou táticas, 

dado que está motivado em dominar o jogo; seu maior desafio se trata de aprender a 
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jogar de forma proficiente e desfrutar de tudo que o jogo pode oferecer. Por isso, o 

Gerente gosta de jogar várias vezes, mesmo após concluir a proposta do jogo. Sua 

preferência é pelo estilo de jogos de mundo aberto, especialmente jogos de estratégia, 

construção e gerenciamento; esse arquétipo se encaixa nos tipos psicológicos: INFP, 

ENFP, ISFP e ESFP. 

• Wanderers (Andarilhos) 

O Andarilho, ou jogador tipo 3, é um jogador que busca ter uma experiência 

divertida, considerando que os dois anteriores estão motivados por desafios. Esse 

jogador não interage com um jogo que não goste e, caso inicie um que no decorrer 

deixe de ser divertido, irá interromper e abandonar o mesmo antes do término. 

Não há um estilo de jogo de sua preferência, mas tende a procurar jogos de 

aventura e ação; esse arquétipo se encaixa nos tipos psicológicos: INTP, ENTP, ISTP 

e ESTP. 

• Participants (Participantes) 

O Participante, ou jogador tipo 4, é o jogador mais intuitivo, dá preferência por 

socialização com outros jogadores, de jogos que apresentem uma história envolvente 

e detalhada. Sua preferência é por jogos com experiência social, participando com 

outros jogadores em algum contexto emocional, ou que faça se sentir parte da história 

que o jogo está oferecendo, esse arquétipo se encaixa nos tipos psicológicos: INFJ, 

ENFJ, ISFJ e ESFJ. 

O trabalho Demographic Game Design utilizou um formulário para identificar os 

jogadores e classificar conforme suas respostas. Em uma segunda proposta Bateman 

e Boon (2005) acrescentaram elementos como frequência de compras de jogos e 

hábitos que os jogadores tomam ao jogarem. Esses adicionais avaliaram o 

engajamento dos jogadores, e sua preocupação em ter jogos com um desafio de nível 

elevado. Esses jogadores se classificaram assíduos e se nomeavam jogadores 

hardcore (termo para jogadores mais experientes), e o seu oposto como jogadores 

casuais, pessoas que não se preocupavam com o desafio e sim apenas com a 

diversão proposta e momentânea (BATEMAN; BOON, 2005). 

2.5.3 Classificação de Bateman, Lowenhaupt e Nacke 

A segunda versão da classificação Demographic Game Design (2005) utilizou 

a teoria de temperamentos de Keirsey (1998), expressa no Quadro 7. Esta entende 

que indivíduos têm um modelo temperamental e pode ser identificado pelos seus 
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padrões de comportamento. Este trabalho é considerado uma extensão de Myers-

Briggs (1962) e o autor descreve que cada um dos tipos de temperamentos agrega 

quatro dos dezesseis tipos psicológicos do MBTI (MYERS-BRIGGS, 1962; KEIRSEY, 

1998; BATEMAN et al., 2005). 

Quadro 7: Modelo de Keirsey (KEIRSEY, 1998) 

Arquétipo 
de Keirsey 

Características MBTI 
(1962) 

Sentimentos 

Rational 
(Racional) 

São pessoas ingênuas e objetivas, que 
buscam o autocontrole, estão focadas em seu 
próprio conhecimento e competência, e se 
destacam pela sua força de vontade e 
raciocínio lógico. 

INTJ, 
ENTP, 
INTP, 
ENTJ 

Intuição (N) e 
Pensamento 
(P) 

Idealist 
(Idealista) 

São pessoas autênticas e compassivas, que 
buscam o entendimento das coisas e empatia 
por algo ou alguém, estão focadas no 
crescimento pessoal e querem encontrar sua 
própria identidade, sendo que se destacam em 
esclarecer e inspirar. 

INFJ, 
ENFP, 
INFP, 
ENFJ 

Intuição (N) e  
Sentimento (F)  

Guardian 
(Guardiões) 

São pessoas organizadas e concretas, que 
buscam segurança, confiança e respeito, 
estão focadas na com responsabilidade e no 
dever, e se destacam em organização, 
administração e ao dar suporte a quaisquer 
funções. 

ISTJ, 
ISFJ, 
ESTJ, 
ESFJ 

Sensação (S) e 
Julgamento (J) 

Artisan 
(Artesão)  

São pessoas com ousadia e flexibilidade que 
buscam estímulo, aprendizado, estão focadas 
em causar impacto e sendo excelentes em 
encontrar soluções, apresentando agilidade e 
o uso de ferramentas, instrumentos e 
equipamentos. 

ISTP, 
ISFP, 
ESTP, 
ESFP 

Sensação (S) e 
Percepção (P) 

O autor define que o temperamento é composto de particularidades de cada 

personalidade e que podem ser observadas pelas suas características. Cada 

temperamento tem suas próprias qualidades e defeitos, assim o autor esclarece que 

os quatro temperamentos são divididos por dois eixos representados pela 

comunicação e pela ação. O primeiro tende a separar o concreto do abstrato e o 

segundo a separar a cooperação e pragmático, sendo que cada temperamento 

acaba tendo uma conexão com uma parte da comunicação e da ação, como pode ser 

visto na Figura 10, abaixo. 
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Figura 10: Tradução da classificação de Keirsey (KEIRSEY GROUP, 2018) 

 

A partir dos quatro temperamentos de Keirsey (1998), Bateman et al. (2011) 

definiram quatro tipos de jogadores e que correspondem a seguir: 

• Logistic (Logístico): este jogador é atraído pela otimização dos seus atos, 

planejamento e negociação; trata-se de um jogador cauteloso, que prefere uma 

progressão lenta do que correr riscos, atenta aos detalhes e, por isso, é 

tolerante às repetições e às regras impostas pelo jogo (equivalendo ao 

Guardião). 

• Tactical (Tático): este jogador prefere improvisar, gosta de trabalhar sozinho 

mesmo em situações complexas e utilizam o que está a sua disposição; 

competente em suas ações, não tem paciência e gosta de correr riscos; (é 

comparado ao Artesão).  

• Strategic (Estratégico): este jogador tem a preferência em solucionar os 

problemas de forma lógica, gosta de desafios e sempre de planejar diferentes 

alternativas para serem executadas; é perfeccionistas e não tem dificuldades 

em comandar inúmeros personagens; é tolerante à complexidade colocada (se 

compara ao Racional). 

• Diplomatic (Diplomático): este jogador tende a ser sociável e ter um ambiente 

harmônico e cooperativo, gosta de ter empatia, moralidade e de abstrair os 
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problemas, sendo que utiliza de sua intuição para a tomada de decisões. Em 

situações em que joga sozinho, prefere jogos com histórias e cria uma 

identidade com os personagens (correspondem aos Idealistas) (BATEMAN et 

al., 2011). 

Assim como o primeiro, o Demographic Game Design 2 recolheu os dados dos 

seus entrevistados por meio de um formulário, e com suas respostas, conseguiu 

classificar entre um dos arquétipos sugeridos. O autor conclui que a inspiração para a 

produção do Demographic Game Design é de aprender sobre o que os jogadores 

desejam, bem como orientar os desenvolvedores para que estes os atendam com 

jogos personalizados e que possam ser produtos de sucesso, sendo que sua segunda 

versão agrega valores detalhados para isso (BATEMAN et al., 2005; 2011).   

2.5.4 Classificação de Nacke, Bateman e Mandryk 

A classificação de Nacke et al. (2014), também conhecida como tipologia 

BrainHex consiste em um modelo de satisfação dos jogadores que se baseia nas 

descobertas neurobiológicas e nos resultados das duas classificações do 

Demographic Game Design (DGD1 e DGD2). Com base neste arcabouço, o trabalho 

apresentou sete arquétipos diferentes de jogadores (que estão relacionados com a 

sua motivação e as reações neurobiológicas do corpo humano) e como cada um 

caracteriza um estilo de jogo específico. Os sete arquétipos encontrados pelo 

BrainHex são (NACKE et al., 2014): 

• Achievers (Empreendedores): corresponde aos jogadores motivados pela 

superação dos desafios e coletar itens que estão no jogo; essa satisfação é 

sustentada pela dopamina, criando uma fixação compulsiva para ultrapassar 

barreiras; 

• Conquerors (Conquistadores): são jogadores que buscam a vitória de rivais 

com grau elevado de dificuldade, para isso concentram sua raiva para obter 

motivação, o que libera a noradrenalina e testosterona no corpo; 

• Daredevils (Demolidores): são jogadores que gostam de emoção de 

situações em que correm riscos, procuram andar em ambientes vertiginosos e 

flertam com perigo, isso gera a liberação da adrenalina e se sentem realizados 

com a conquista; 

• Masterminds (Mestre mental): trata de jogadores que são estimulados por 

quebra-cabeças, desafios que necessitam de soluções e estratégias para 
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serem ultrapassadas, gostam de enigmas e isso estimula a produção de 

dopamina. 

• Seekers (Requerentes): são jogadores motivados pela curiosidade, buscam 

encontrar itens e quando almejam algo seu corpo produz endorfina, acionando 

o centro de prazer; 

• Socialisers (Socializadores): são jogadores que gostam de ajudar o próximo, 

confiam em outros jogadores e não suportam a traição, sua fonte neural é a 

ocitocina, um neurotransmissor responsável pela confiança; 

• Survivors (Sobreviventes): são jogadores que, por meio do medo causado 

pelo terror, têm uma distribuição de adrenalina pelo corpo e os efeitos da 

dopamina quando o objetivo é concluído. 

Para identificar cada jogador, o trabalho utilizou um questionário que contém 

vinte perguntas, sendo suas respostas conectadas aos diferentes arquétipos. Em sua 

avaliação o BrainHex identifica o tipo de jogador dominante e subtipos que o 

entrevistado tem, além de comparar com os tipos de jogadores de Myers-Briggs 

(1962) (NACKE et al., 2014). 

2.5.5 Classificação de Marczewski 

A pesquisa de Marczewski (2015), conhecida como tipologia HEXAD, Human 

Engagement eXperience Activity Design, (Projeto de Atividade de Experiência de 

Engajamento Humano), tem como base o trabalho de Bartle (1996). Entretanto o 

HEXAD, foca em ambientes gamificados, sendo a primeira tipologia para este fim.  

O trabalho propõe exercer práticas de design para motivar a experiência dos 

jogadores, pautando-se em quatro pontos de interesses: ação, interação, usuário e 

sistema, neste ambiente foram classificados seis arquétipos, como pode ser visto na 

Figura 11 (MARCZEWSKI, 2015; TONDELLO et al. 2016). 
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Figura 11: Tradução da classificação HEXAD (MARCZEWSKI 2015, pág. 6). 

  

Os arquétipos encontrados estão posicionados conforme seus pontos de 

interesses, e descritos abaixo: 

• Achievers (Empreendedores): são jogadores que buscam o domínio do jogo, 

aprendem novas maneiras para melhorar seu desempenho, não alardeiam 

seus resultados a outros jogadores, mas costumam competir com os demais 

em busca de seu aperfeiçoamento;  

• Disruptors (Disruptores): são jogadores que gostam de mudanças no sistema 

de jogo (independente se são boas ou ruins), tendem a influenciar outros 

jogadores e desregular o sistema; 

• Free Spirit (Espírito Livre): são jogadores que buscam liberdade, gostam da 

exploração de ambientes sem restrições e de construir coisas novas; 

• Philanthropists (Filantrópicos): são jogadores que buscam por um propósito, 

gostam de ajudar o próximo e não esperam recompensas por isso, aderem ao 

ambiente considerando que fazem parte de uma finalidade; 

• Players (Jogadores): se trata de jogadores que buscam recompensas ou 

benefícios, e esperam isso para quaisquer ações que tenham que realizar no 

jogo; 

• Socialisers (Socializadores): são jogadores que buscam relacionamento com 

outros jogadores, têm facilidade de interagir com outros usuários e criar 

conexões sociais.  

Na visão de Marczewski a identificação dos modelos e seus padrões auxilia 

pesquisadores e profissionais em projetos para balancear e personalizar seus 
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sistemas gamificados, tornando-se atraentes e produtivos (MARCZEWSKI, 2015; 

TONDELLO et al. 2016). 

2.5.6 Classificação de Yee, Nelson e Likarish 

Na pesquisa realizada por Yee et al. (2011), foi detectado como a 

personalidade do jogador pode colaborar para a criação de sistemas ou conteúdos 

direcionados ao mesmo. Para isso foi utilizado o jogo comercial World of Warcraft, que 

é classificado como um MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game), 

com o enredo em fantasia. O trabalho buscava na amostra de jogadores ativos, saber 

a correlação comportamental dos jogadores em um ambiente virtual online, se os 

fatores de personalidade dos jogadores são expressados e se é possível medir a 

personalidade do indivíduo pelos seus comportamentos durante a partida, ou seja, 

instituir uma correlação comportamental dos jogadores em um ambiente virtual online. 

Além da observação dos jogadores o trabalho aplicou um formulário que reunia 

dados demográficos e da personalidade dos jogadores, o que envolvia, ainda, listarem 

até seis personagens do jogo, que utilizavam para jogar. O resultado obtido foi a 

classificação dos jogadores por fatores da sua personalidade descritos no Quadro 8: 

Quadro 8 Níveis de modelos descritos (YEE et al., 2011). 

Personalidade Altos níveis Baixos níveis 

Extraversion (Extroversão)  São pessoas populares, 
extrovertidas e energéticas. 

São reservados, tímidos e 
quietos. 

Agreeableness 
(Agradabilidade) 

São pessoas amigáveis, 
atenciosas e companheiras. 

São pessoas desconfiadas, 
competitivas e contraditórias 

Conscientiousness 
(Consciência) 

São pessoas organizadas, 
autodisciplinadas e obedientes. 

São descuidadas, 
espontâneas e descontraídas. 

Emotional Stability 
(Estabilidade Emocional) 

São pessoas calmas, seguras e 
confiantes. 

São nervosos, sensíveis e 
vulneráveis. 

Openness to Experience 
(Abertura para experiência) 

São pessoas pensadores 
abstratos, imaginativas e 
curiosas. 

São realistas, convencionais 
e tradicionais. 

Em sua conclusão, apesar da amostra poder ser classificada, os autores fazem 

ressalvas sobre os resultados, esclarecendo que os dados coletados não esclarecem 

por completo os traços comportamentais do indivíduo. O modelo tem somente 

serventia para o jogo World of Warcraft e seus jogadores que são um público 

direcionado e engajado ao jogo, não se tornando viável para análise de jogadores 

casuais.  
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 Em outro trabalho Yee (2006) apresentou um modelo empírico sobre 

motivações de indivíduos em jogos online, diferenciando cada motivação que o 

jogador possui e suas relações com os padrões comportamentais do indivíduo. Na 

abordagem foram revelados dez subcomponentes de comportamento, sendo que 

estes foram agrupados a outros três componentes (Quadro 9) (YEE, 2006). 

Quadro 9: Descrição de subcomponentes agrupados (YEE, 2006, p. 1). 

Componentes  Subcomponentes  Definição da motivação 

Achievement 
(Realização) 

Advancement (Avanço) Desejo de se tornar poderoso, progressão rápida, 
acúmulo de bens e um símbolo de riqueza e 
status. 

Mechanics (Mecânica) Interesse em analisar as regras para obter as 
melhorias para o personagem. 

Competition 
(Competição) 

Busca a competição contra outros. 

Social  
(Social) 

Socializing (Socializar) Interesse em ajudar o próximo e a conversar com 
outros jogadores. 

Relationship (Relação) Desejo de ter relações com os outros por longa 
data.  

Teamwork (Trabalho em 
equipe) 

Busca fazer parte de uma equipe. 

Immersion 
(Imersão) 

Discovery (Descoberta) Desejo de descobrir coisas que os demais 
desconhecem.  

Role-Playing 
(Interpretação) 

Criar e interpretar outras pessoas e interagir com 
eles. 

Customization 
(Personalizar) 

Interesse em modificar o seu personagem. 

Escapism (Escapismo) Utilizar o jogo online como forma para escapar da 
realidade. 

Um formulário com quarenta questões voltadas à motivação de jogadores foi o 

instrumento para a coleta de dados, sendo que para a construção das questões foi 

utilizada a classificação de Bartle (1996) e questões quantitativas de outras pesquisas. 

A pesquisa foi disponibilizada online e para os jogadores de jogos de gênero 

MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game), sendo eles: EverQuest 

Online, Dark Age the Camelot, Ultima Online e Star Wars Galaxies. 

O modelo empírico apresentado por Yee (2006) forneceu uma base para 

futuras pesquisas quantitativas, entregando um modelo para compreender as 

motivações do jogador, sendo uma forma de entender os padrões de comportamentos 

e as variáveis em relação às motivações do jogador (YEE, 2006). 
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2.5.7 Classificação de Drachen, Canossa e Yannakakis 

 

O modelo de classificação de Drachen et al. (2009) apresentou quatro tipos de 

perfis de jogadores que são veterans (veteranos), solvers (solucionadores), pacifists 

(pacifistas) e runners (corredores). Para alcançar esses resultados o trabalho utilizou 

o jogo comercial Tomb Raider: Underworld, jogo do gênero ação e aventura. Desta 

forma, foram analisados as ações e os desempenhos dos jogadores durante sua 

interação e posteriormente descritas as características de cada arquétipo (DRACHEN 

et al., 2009): 

 

• Veterans (Veteranos): São jogadores com habilidades avançadas, suas ações 

são precisas (seja para ter controle de seu personagem em navegar pelos 

ambientes, ou enfrentando seus adversários) e, com isso, conseguem concluir 

o jogo de forma ágil; 

• Solvers (Solucionadores): São jogadores que buscam as soluções por conta 

própria, mas devido às escolhas equivocadas e erros em suas ações estão 

fadados ao prolongamento de sua conclusão;  

• Pacifists (Pacifistas): São jogadores que evitam o confronto com seus 

adversários e desta forma estendem seu tempo para concluir o jogo;  

• Runners (Corredores): São jogadores desprovidos de habilidades em suas 

ações, repetindo inúmeras vezes suas falhas e tendo a necessidade de ajuda 

para concluir o jogo. 

Na visão de Drachen et al. (2009), avaliar os jogadores no momento que jogam 

serve amplamente para descrever seus arquétipos, assim como para aprimorar a 

mecânica do jogo conforme eles encontram os desafios. No jogo utilizado esse 

balanceamento é realizado no momento de execução do jogo, dando uma dinâmica 

no modelo de avaliação e obtendo uma classificação automatizada. Entretanto o 

trabalho compreende que essa classificação é um modelo parcial, pois foi utilizado 

somente um gênero de jogo e com isso desconsiderando como seria com outros jogos 

(DRACHEN et al., 2009).  
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2.5.8 Classificação de Schuurman, De Moor, De Marez e Van Looy 

A pesquisa de Schuurman et al. (2008) classificou quatro tipos de jogadores 

conforme suas motivações por jogar. Essa análise foi obtida por um formulário online 

composto por onze motivações descritas pelos jogadores. Os entrevistados 

quantificaram cada uma das motivações com os valores de um a cinco pontos, sendo 

cinco o nível de maior motivação, no Quadro 10 foram descritas as onze motivações 

questionadas e a média geral de todas as respostas dadas. 

 

Quadro 10: Motivações dos jogadores (Trad. SCHUURMAN et al., 2008, p. 3). 

Motivação  Descrição  Média Geral 

Satisfação Consigo me satisfazer completamente ao jogar. 4.01 

Excitação Jogos me deixam empolgado. 4.01 

Passatempo Jogos são apenas um passatempo. 3.95 

Desafio O jogo propõe desafios e isso que busco. 3.86 

Competição Busco sempre ser o melhor que os demais. 3.83 

Liberdade Os jogos me entregam um senso de liberdade. 3.60 

Identidade Me identifico com o jogo. 3.44 

Outra pessoa Gosto de ser outra pessoa quando jogo. 3.40 

Desbravador Gosto de explorar os locais que foram criados nos 
jogos. 

3.36 

Melhorar as habilidades Gosto de buscar melhores resultados e performances. 3.35 

Contato Social Gosto de conhecer novas pessoas quando jogo. 2.64 

 

 

O trabalho segue identificando padrões nas respostas e utilizando o 

agrupamento k-means, que se trata de um método de mineração de dados cujo o 

objetivo constitui particionar n amostras dentro de k grupos, onde cada uma das 

amostras pertence a um determinado grupo mais próximo da média. O resultado 

obtido nos Quadros 11 e 12 são descritas as características dos quatro arquétipos e 

as médias de suas motivações (SCHUURMAN et al., 2008). 
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Quadros 11: Arquétipos Fanboys e Competers (Trad. SCHUURMAN et al., 2008, p.4).  

Fanboys (Fãs) 

São jogadores que se identificam com o jogo, 
são motivados e por diversas razões. 
  

Satisfação  4.54 

Excitação 4.38 

Desafio 4.36 

Competição 4.35 

Liberdade 4.27 

Identidade 4.21 

Outra pessoa 4.20 

Desbravador 4.13 

Passatempo 3.88 

Melhorar as habilidades 3.84 

Contato Social 3.35 
 

Competers (Competidores) 

São jogadores motivados pela competição e 
pelo desafio, são propensos satisfação, 
excitação e passatempo, mas desmotivados 
a desbravar mundos, contato social e 
assumirem outra pessoa.   

Competição 4.31 

Desafio 4.26 

Satisfação 4.10 

Excitação 4.05 

Passatempo 4.01 

Identidade 3.61 

Melhorar as habilidades 3.27 

Liberdade 3.24 

Outra pessoa 2.70 

Desbravador 2.67 

Contato Social 2.46 
 

 
Quadro 12: Arquétipos Escapist e Time-Killers (Trad. SCHUURMAN et al., 2008, p.4).  

 

Escapist (Escapistas) 

São motivados a serem os personagens do 
jogo, gostam de desbravar ambientes e a 
liberdade que jogos proporcionam.  

Passatempo  3.91 

Excitação 3.85 

Satisfação 3.80 

Liberdade 3.76 

Outra pessoa 3.72 

Desbravador 3.67 

Desafio 3.27 

Melhorar as habilidades 3.26 

Competição 3.22 

Identidade 3.04 

Contato Social 2.41 
 

 

Time-Killers (Passatempos) 

A motivação constitui o passatempo, são 
pessoas que jogam de forma casual e não 
se consideram jogadores.  

Passatempo 4.09 

Excitação 3.37 

Desafio 3.14 

Satisfação 3.05 

Competição 2.94 

Melhorar as habilidades 2.94 

Liberdade 2.34 

Desbravador 2.13 

Outra pessoa 2.12 

Identidade 2.05 

Contato Social 1.73 
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A classificação de Schuurman et al. (2008) se destaca por buscar seus 

resultados utilizando um formulário voltado para as motivações dos jogadores e pelo 

uso de mineração de dados (K-Means) para distinguir e agrupar os quatro tipos de 

jogadores (SCHUURMAN et al., 2008). 

2.5.9 Classificação de Gow, Baumgarten, Cairns, Colton e Miller 

O trabalho proposto por Gow et al. (2012) tem como base o comportamento 

que os jogadores exercem em suas partidas. Com jogos adaptados para a coleta de 

dados, o trabalho realizou uma análise linear discriminante para encontrar 

combinações lineares que correspondem a cada tipo de jogador. 

A Análise Linear Discriminante (LDA) constitui uma técnica utilizada em 

mineração de dados que distingue entre número de classes de objetos em um 

determinado espaço de recurso N-dimensional, assim é calculada uma série de k ≤ (N 

- 1) discriminantes lineares e combinações lineares de recursos que representam 

direções no espaço de recurso, cujos os valores podem ser caracterizados para as 

classes (GOW et al., 2012). 

Para a coleta de informações o trabalho utilizou dois jogos que foram adaptados 

para a pesquisa. O primeiro foi o Snake'o'Tron (figura 12), jogo de gênero puzzle e 

miscelânea em que o jogador controla uma cobra que caminha em um plano coletando 

itens que dão pontos e aumenta o seu comprimento, desta forma ocupando mais 

espaço na tela e dificultando sua movimentação. Ao se chocar contra os obstáculos e 

seus oponentes o jogador acaba perdendo pontos de vida. 

Alguns dos dados que foram registrados são a quantidade de vezes que o 

jogador se chocou contra obstáculos, bem como a duração do jogo, pontos 

conquistados, os caminhos percorridos e outros. Isso instituiu parâmetros para 

identificar quatro tipos de jogadores sendo descritos como:   

• LD1: jogadores que gostam de evitar obstáculos;  

• LD2: jogadores que percorre a extensão da área do jogo, mas que acabam 

colidindo em suas extremidades;  

• LD3: jogadores que têm dificuldades ao controlar e, consequentemente, 

tiveram baixa pontuação;  

• LD4: jogadores bem-sucedidos ao desafio que o jogo propõe. 
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Figura 12: Jogo Snake'o'Tron (GOW et al., 2012, p.4). 

 
 

Já o segundo jogo foi o Rogue Trooper (figura 13), jogo do gênero ação e tiro. 

Por se tratar de um jogo comercial, o trabalho teve a contribuição dos 

desenvolvedores, que registraram os dados e ações dos jogadores. O jogador 

controla seu personagem em uma visão em terceira pessoa, isso possibilita que o 

jogador veja seu personagem virtual, sendo que seu objetivo é explorar o ambiente 

tridimensional hostil e sobreviver às ameaças. O jogo contém uma forma de controle 

complexa, com diferentes comandos de ação e interação, sendo que jogador pode 

optar em determinados momentos operar de forma furtiva, ou buscar o embate contra 

seus oponentes, a partida pode ter personagens não jogáveis os NPC (Non Players 

Characters), ou outros jogadores.  

Figura 13: Jogo Rogue Trooper (GOW et al., 2012, p.6). 

 
 

Os dados que foram coletados se tratavam do uso das armas disponíveis, 

munição utilizada, caminhos percorridos, inimigos abatidos e outros fatores que 

determinam pontuações ou derrota do jogador. 
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Nesta classificação foram identificados três grupos de jogadores, descritos 

como: 

• LD1: jogadores hiperativos que preferem cenários complexos e já têm 

habilidades para controlar seu personagem;  

• LD2: jogadores mais cautelosos, preferem se manter em segurança e não 

possuem uma habilidade elevada ao controlar seu personagem; 

• LD3: jogadores que se movimentam, mas não possuem um nível elevado de 

habilidade de controle. 

O trabalho de Gow et al. (2012) conclui que, independente do jogo, o método 

pode ser utilizado para a classificação de jogadores, desde que o jogo possa 

quantificar as ações que o jogador executa, e assim rotular o modelo de jogador 

encontrado. O processo se mostrou positivo tendo em vista que após a classificação 

é possível compreender o que seria necessário para o balanceamento de um jogo 

(GOW et al., 2012). 

2.5.10 Classificação de Kahn, Shen, Ratan, Coary, Hou, Meng, Osborn e 

Williams 

A classificação de Kahn et al. (2015), conhecida como classificação de Trojan 

(Tróia), estabelece seis arquétipos que foram identificados pela motivação dos 

jogadores. O trabalho também aborda o quanto essa motivação interfere nos 

comportamentos dos jogadores. Para a validação da classificação o trabalho utilizou 

a base de dados de dois servidores de jogos online (League of Legends e Chevalier´s 

Romance 3 Online).  

O League of Legends (da empresa Riot Games), jogo do gênero RPG (Role 

Playing Game) de ação/estratégia se passa em um mundo de fantasia em que o 

jogador controla um personagem e faz parte de uma equipe, que disputa contra outro 

grupo de jogadores em uma arena. Esta descrição adicionou um novo gênero ao jogo 

que é o MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), a empresa Riot Games contribuiu 

com os dados das partidas de 18.627 jogadores no território americano. O outro jogo 

foi o Chevalier's Romance 3 Online da KingSoft, jogo do gênero MMORPG (Massive 

Multiplayer Online Role Playing Game), sendo que o jogador controla seu personagem 

em missões com outros jogadores em um mundo de fantasia baseada nos contos da 

história chinesa. A desenvolvedora KingSoft produziu um formulário online para coleta 

de informações sobre o comportamento dos jogadores e obteve as respostas dos 
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18.819 participantes chineses, formando a base para identificação de padrões sobre 

os jogadores (KAHN et al., 2015). 

Com a análise das duas bases de dados disponibilizadas pelas empresas o 

trabalho classificou seis tipos de jogadores que são: 

• Socialisers (Socializadores): são jogadores propensos a jogarem em grupos, 

se comunicam durante a partida com seus companheiros; 

• Completionists (Finalizadores): são jogadores que gostam de conhecer e 

explorar os jogos, sua motivação em busca de novas formas de completar os 

desafios são o que aumenta seu desejo de jogar;  

• Competitors (Competidores): são jogadores que gostam de rivalizar com 

outros jogadores e serem os melhores, buscam sempre o conflito e são 

motivados para serem os melhores entre os jogadores;  

• Escapists (Escapistas): são jogadores que preferem viver no mundo virtual e 

fazer coisas que não poderiam realizar na vida real; 

• Story-driven (Orientados à história): são jogadores que gostam de seguir a 

história apresentada no jogo e, com isso, se sentem parte do mesmo;  

• Smarty-pants (Espertalões): são jogadores que acreditam que jogando 

podem melhorar suas habilidades e seu intelecto, entendem que a experiência 

de jogar os tornam pessoas mais inteligentes. 

O trabalho conclui que, apesar de ter similaridades com a pesquisa 

apresentada por Yee (2006), sua abordagem foi realizada com dois gêneros de jogos 

diferentes (MOBA e MMORPG) e com bases culturais de jogadores distintos 

(americanos e chineses). Entretanto foi possível distinguir padrões entre os dados a 

ponto de identificar seis arquétipos e desenvolver um modelo de classificação (KAHN 

et al., 2015). 

2.6 CARACTERÍSTICAS DOS JOGADORES 

A revisão sistemática sobre o tema de classificação de jogadores demonstrou 

como os doze trabalhos seguem abordagens similares e, assim, trazem pontos 

relevantes a serem colocados.  

Dos doze trabalhos levantados, seis identificaram mais de quatro tipos de 

arquétipos, cinco identificaram quatro e somente a classificação de Gow et al. (2012), 

não segue uma rotulação própria para os perfis encontrados. 
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Destaca-se que onze trabalhos utilizaram formulários para identificar os traços 

de seus perfis, sete pesquisas utilizaram jogos digitais para auxiliar na coleta de 

dados, sendo que dois utilizaram mais de um jogo. Entretanto nenhum dos jogos 

digitais utilizados foram concebidos para identificar, ou classificar o perfil de um ou 

mais jogadores. 

É importante observar a influência que a classificação de Bartle (1996) exerceu 

nas demais, apesar de cada trabalho rotular seus arquétipos com nomes diferentes, 

as características identificadas coincidem com as encontradas nos perfis de Bartle 

(1996). O diferencial de cada pesquisa fica por conta da forma pela qual identificou as 

características nos indivíduos e os métodos aplicados para alcançar construção do 

perfil. Um exemplo é o perfil Exploradores (Explorers), descrito por Bartle (1996) como 

um perfil que busca conhecer o funcionamento do jogo e suas propostas, que tende a 

buscar os elementos que compõe aquele ambiente e cria suas próprias táticas para 

avançar os desafios. As características encontradas coincidem com o perfil Gerentes 

(Managers) do trabalho de Bateman e Boon (2005), o qual utilizou o formulário de 

personalidade de Myers-Briggs (1962) como base e relata que estes jogadores 

gostam de dominar o jogo e se dedicam em aprender e usufruir tudo que o jogo 

proporciona para aplicar em suas táticas e estratégias. Já o trabalho de Nacke et al. 

(2014) foca nas descobertas neurobiológicas e classificou dois perfis com as 

características dos Exploradores, sendo o Mestre Mental (Masterminds) que são 

pessoas movidas por desafios e que criam estratégias para supera-los e os 

Requerentes (Seekers) que são jogadores que buscam conhecer o ambiente que o 

jogo os colocam e sua curiosidade em explorar os motivam.      

Compreendendo as semelhanças nos arquétipos identificados de cada 

classificação, o trabalho organizou todas as características encontradas de cada perfil 

e verifica as semelhanças com a classificação de Bartle (1996). Após a comparação 

foi criada um quadro unificado de perfis (Quadro 13), entretanto foram descartadas a 

classificação Yee, Nelson e Likarish (2011) e de Drachen, Canossa e Yannakakis 

(2009). O primeiro porque contém quatro arquétipos, entretanto suas descrições não 

definem suas características com exatidão. E o segundo classificou seus arquétipos 

pelo conhecimento e experiência que os jogadores têm ao jogar, sendo que um 

jogador pode mudar de classificação conforme adquiri o conhecimento avançado ao 

jogar, da mesma forma que segue a atualização da classificação de Bartle (2005). Por 

fim, a classificação de Gow, Baumgarten, Cairns, Colton e Miller (2012) institui uma 
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forma de métrica sem a necessidade de rótulos, sendo um método que pode ser 

implementado conforme o foco da pesquisa. 

Quadro 13: Comparativo entre a classificação de Bartle (1996) e as demais classificações. 

Classificações Arquétipos 

Bartle (1996) Socializadores Exploradores Conquistadores Assassinos 

Bateman e 

Boon (2005) 

Participantes Gerentes Andarilhos Conquistadores 

Bateman et al. 

(2005) 

Diplomático Estratégico Logístico Tático 

Nacke et. al. 

(2014) 

Socializadores Mestre mental; 

Requerentes 

Empreendedores; 

Sobreviventes; 

Demolidores 

Conquistadores; 

Demolidores 

Marckzewski 

(2015) 

Filantrópicos; 

socializadores 

Empreendedores; 

Espírito Livre 

Jogadores; 

Empreendedores 

Disruptores; 

Jogadores 

Yee (2006) Socializar; 

Relação; Trabalho 

em equipe; 

Interpretação; 

Personalizar; 

Escapismo 

Mecânica; Socializar; 

Descoberta; 

Interpretação; 

personalizar; 

escapistas 

Avanço; Mecânica; 

Descoberta; 

Personalizar; 

Escapismo 

Avanço; Mecânica; 

Competição; 

Descoberta; 

Escapismo 

Schuurman et 

al. (2008) 

Passatempos Escapistas Competidores Fãs 

Kahn et al. 

(2015) 

Socializadores; 

orientados à 

história; escapistas 

Finalizadores; 

orientados à história; 

Espertalhões; 

escapistas 

Finalizadores; 

escapistas 

Competidores; 

escapistas 

2.7 O USO DA CLASSIFICAÇÃO EM JOGOS DIGITAIS 

Como observado as características encontradas nas classificações entregam 

um conteúdo que ampliou os conhecimentos dos desenvolvedores a criarem e 

aprimorarem um jogo buscando a empatia seja de um público específico ou para 

ampliar a base de jogadores (KLEVJAR et al., 2017).   

Como já citado, os desenvolvedores de Grand Theft Auto V acrescentaram o 

modo multiplayer online à franquia, instituindo uma nova forma dos jogadores 

interagirem o jogo. Na visão do diretor de designer de Grand Theft Auto V (Figura 14), 

Imrar Sarwar, o jogo foi lançado com um modo história que se divide em três 

personagens e sendo necessário uma média de 100 horas de jogo para concluir. O 

mapa do jogo foi inspirado no estado da Califórnia tendo o equivalente de 49km² e 

sendo preenchido com construções, veículos, paisagens, pessoas, fauna e flora; cada 

item tem sua inteligência artificial e física devidamente aplicadas para reproduzir um 
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ambiente mais próximo do mundo real, o jogador tem liberdade total para explorar 

este vasto mundo. Contudo, seu modo multiplayer online concedeu a oportunidade de 

aproveitarem esses elementos com outras pessoas, algo que os fãs da série 

desconheciam e essa nova mecânica aumentou o interesse de outros jogadores, 

assim prolongando a vida útil do jogo. Devido a isso, a Rockstar tem se esforçado em 

trazer novas experiências ao modo online construindo um ambiente competitivo, 

colaborativo e comunicativo entre os jogadores (BERTZ, 2017). 

Figura 14: Modo multiplayer online Grand Theft Auto V (ROCKSTAR, 2019).  

 

Outro caso, em que a mecânica do jogo original foi alterada para ampliar os 

interesses dos jogadores, foi no jogo gratuito para dispositivos móveis Pokémon GO.  

Desenvolvido pela Niantic, o jogo combina uma franquia clássica, que está há vinte 

anos no mercado de jogos digitais nos consoles da Nintendo, e que se adapta para o 

mercado de celulares. 

Nos jogos para os consoles, os jogadores exploram um mapa virtual em busca 

de capturar todos os monstros de bolso (pocket monster), que são conhecidos como 

Pokémon. Ao capturar esses monstros virtuais o jogador pode treiná-los e usar para 

batalhas contra outros jogadores. Diferente da versão clássica que se tratava de um 

jogo do gênero RPG (Role Playing Game) em que se contava uma história de aventura 

e exploração de um menino que iniciava sua jornada para se tornar um treinador, 

Pokémon GO foca na exploração de um ambiente virtual que foi construído com base 

no mundo real, e com o uso de outros recursos entregou aos fãs o sentimento de ser 

um verdadeiro treinador de Pokémon da vida real.  

Para isso, os desenvolvedores utilizaram o sistema de GPS (Global Positioning 

System) do aparelho para localizar o jogador e colocar à sua volta locais para pegar 
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itens e os monstros virtuais, que aparecem conforme o jogador se movimenta no 

mundo real. Outro ponto a destacar foi o uso de Realidade Aumentada (RA): a câmera 

do aparelho quando ativada, exibe a imagem que a lente está focando na tela do 

aparelho e o jogo aplica a imagem do Pokémon por cima, como na Figura 15. 

Figura 15: Uso de realidade aumentada no jogo (POKEMON, 2019). 

 

Após a captura o jogador pode procurar os ginásios virtuais que são locais onde 

os jogadores combatem Pokémon de outros jogadores e ao derrotá-los podem inserir 

um de seus monstros para tomar conta do ginásio conquistado. A cada dez minutos o 

jogo fornecerá uma pokecoin, dinheiro virtual que serve para comprar itens na loja 

virtual do jogo; caso o jogador prefira pode comprar essas pokecoins comprando com 

cartão de crédito sendo a forma de monetização do jogo (NIANTIC, 2019). 

Em seu lançamento o jogo foi disponibilizado nas lojas virtuais da Apple Store 

e Google Play nos seguintes países:  Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos no 

dia 6 de julho de 2016, e após seis dias, se tornou o jogo de maior atividade nos 

Estados Unidos com 21 milhões de jogadores ativos (SENSORTOWER, 2016; 

NEWZOO, 2016). Ao trazer uma franquia clássica e aplicar novas mecânicas em sua 

forma de jogar, Pokémon GO se tornou popular no mundo todo. Contudo, com os 

meses a mesma mecânica que atraiu os jogadores se tornou repetitiva e simples para 

seu público, que gostaria de ter experiências parecidas com a que encontrava nas 

versões para consoles. 

Para Matt Slemon gerente de produtos da Niantic introduzir novos 

componentes e adaptar antigos se tornou vital. Por isso, a equipe de desenvolvimento 

da empresa aprimora o jogo constantemente para atender aos interesses dos 

jogadores, seja na exploração em busca de novos monstros de bolso, na competição 

entre os jogadores com novas formas de batalhas, nas conquistas que levam a novas 
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premiações, ou no sistema cooperativo entre os jogadores para adquirir novos itens 

ou Pokémon raros. Desta forma deixa seu público motivado e que desperte o interesse 

de outros jogadores (HAYWARD, 2019; NIANTIC, 2019). 

Os relatos demonstram como as empresas analisam os jogadores e investigam 

formas de seduzi-los a serem seus consumidores fiéis, buscando atender às suas 

vontades e às formas como direcionam e identificam os seus clientes apresentam 

semelhança aos perfis dos trabalhos. Contudo, as empresas mantêm sigilo sobre 

como estudam o mercado e estruturam seus produtos, assim não sendo possível 

afirmar a utilização dos trabalhos, gerando uma dúvida se é possível desenvolver um 

jogo digital com as características encontradas nos perfis de jogadores e se o jogo 

desenvolvido serviria para identificar uma classificação.  
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3 MATERIAIS E METODOS 

 

 

 

 

Procurando responder às questões levantadas, o trabalho seguiu os processos 

de produção de um jogo comercial com foco na identificação de perfis de jogadores, 

conforme demonstrado na figura 16. 

Figura 16: Ciclo de produção da prototipação (elaborada pelo autor). 

 

É importante ressaltar que o trabalho não busca criar uma classificação, e sim 

saber se um jogo digital adaptativo pode identificar um jogador. Por isso, foram 

adotadas as características da taxonomia de Bartle (1996) para identificar e qualificar 

o jogador. A escolha desta classificação se deu por esta ter sido a percussora do tema, 

sua influência sobre as demais e por ter arquétipos com características definidas. 

Com a definição da classificação foi necessário escolher o gênero de jogo a ser 

criado no projeto. Tendo em vista que cada jogador tem uma preferência por gêneros 

(estilos) de jogos – esporte, jogos de tiro, ação, aventura entre outros –, e que nem 

todos os jogos contém mecânicas atrativas para identificar todos os perfis descritos 

por Bartle (1996), foi necessário identificar um gênero que agradesse a todos os perfis 

da classificação. 

Para compreender a complexidade da definição do gênero do jogo a ser criado 

é necessário analisar os tipos de gêneros populares entre os jogadores e suas 

Classificação de 
jogadores

•Características 
de um perfil

•Gênero de jogos 
Bartle (1996)

Criação

•Enredo

•Design 
Artístico

•Dinâmica 
Rogers  (2012) 

Objetivos

•Regras

•Inteligência 
Artificial

•Desafios 
Rogers  (2012)  

Imersivo

•Estado de Fluxo

•Superar Desafios

•Aumentar Conhecimento

•Ser o melhor

•Identidade 
Csikszentmihalyi (1990)
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características. Um exemplo são os jogos de tiro em primeira pessoa (First Personal 

Shooter), que contêm uma ação tática frenética, realismo em seus elementos 

artísticos e uma complexidade em seus controles para execução de inúmeras ações 

em que o jogador precisa tomar. Esse tipo de jogo, quando construído em um 

ambiente competitivo entre jogadores, agrada ao arquétipo Assassino (Killer), mas 

não tem o mesmo efeito para Explorer (Explorers) de Bartle (1996). Contudo, se o 

mesmo jogo contém itens a serem coletados, desafios e enredo com personagem que 

tenham uma narrativa, são fatores que colaboram para despertar os interesses dos 

demais (STEWART, 2011; ROGERS, 2012).  

No Quadro 14 é apresentada uma breve relação de características que 

agradam aos arquétipos de Bartle (1996), essa descrição foi utilizada para criação de 

variáveis para identificação dos perfis.  

 

Quadro 14: Preferências dos arquétipos de Bartle (STEWART, 2011, p.2) 

Arquétipo de Bartle Descrição de preferências em jogos  

Conquistador 
(Achiever) 

Competição, conquistas, coletar itens, altas pontuações, níveis, objetivos claros, 
associação à grupos; 

Explorador (Explorer) Quebra-cabeças, construção criativa, fantasia, análise de sistemas, teorização, 
surpresa; 

Socializador 
(Socializer) 

Comunicação, fantasia, interpretação de personagens, histórias, cooperação, 
decoração, animais de estimação, eventos sociais; 

Assassino  
(Killer) 

Ação frenética, vertigem, uso de equipamentos no jogo, horror, jogos de azar, 
disputas e competições, combos; 

   

Assim, se optou pela criação de um jogo do gênero RPG (Role Playing Game) 

que é um jogo digital onde os jogadores assumem o papel e o poder de decisão de 

um personagem para progressão no jogo. O gênero contém uma estrutura para 

aplicação de mecânicas que atende às preferências dos jogadores criando uma 

experiência imersiva (POLCINO; FORTIM, 2016). Contudo, para diversificação de 

elementos mecânicos de criação e para expansão na preferência de outros jogadores 

foram adicionados itens de jogos do gênero ação/aventura, que combinam elementos 

que enfatizam desafios físicos (ação) e baseados em uma narrativa (aventura).    

Os jogos que adotam esse gênero utilizam de uma temática voltada à fantasia 

e à era medieval, tendo como características artísticas de seus personagens 

relacionadas aos desenhos orientais (mangas), como no modelo da Figura 17. Cabe 

destacar que esta perspectiva é popular entre os jogadores, sendo que 25 dos 50 
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jogos mais votados pelo público utilizam desse modelo artístico (METACRITICS, 

2018). 

 

Figura 17: A arte de um dos personagens (elaborado pelo autor). 

 

 

Os jogos de RPG e de ação/aventura utilizam de um enredo para envolver o 

jogador. Este constitui um artifício composto de um conjunto de fatos ligados entre si 

(que fundamentam a ação de um texto narrativo), servindo para atualizar o jogador ao 

ambiente e, assim, criar uma sintonia pela aventura a ser desbravada (DELMAS et al., 

2007). Um dos modelos de construção de história é a jornada do herói (Figura 18) 

(CAMPBELL, 1997), sendo que está estrutura é utilizada em livros e filmes. A jornada 

heroica é caracterizada por Campbell (1997) em três partes que agregam passagens 

determinadas: a primeira parte corresponde à Partida (que engloba “O chamado da 

aventura”, “A recusa do chamado”, “O auxílio sobrenatural”, “A passagem pelo 

primeiro limiar” e “O ventre da baleia”), à Iniciação (que encerra “O caminho de 

provas”, “O resgate com auxílio externo”, “A passagem pelo limiar do retorno”, “Senhor 

dos dois mundos” e “Liberdade para viver”). 
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Figura 18: Etapas da jornada do herói (CAMPBELL, 1997). 

 

O monomito como também é conhecido, trata de uma jornada cíclica escrita 

por Campbell (1997), composta de diferentes eventos que ocorrem no caminho do 

protagonista e que acarretará experiências com sua progressão. Desta forma o 

enredo aplicado no jogo segue o modelo criado por Campbell (1997), onde o 

personagem é chamado para cumprir uma jornada em que irá superar desafios, 

agregando experiências e seguindo para um desfecho onde busca sua integração em 

um grupo.  

Tendo em vista isso e que ambos os gêneros de jogos que foram selecionados 

para construção da prototipação (RPGs e ação/aventura) utilizam essa mecânica em 

sua composição, o jogo proposto utiliza deste recurso para aumentar a imersão do 

jogador perante o jogo. 
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3.1 FLUXO DO JOGO 

O fluxo do jogo segue a proposta do enredo desenvolvido, onde o jogador deve 

interagir com personagens não jogáveis (Non Player Characters - NPC) que darão 

informações das tarefas a serem realizadas. Esses personagens estão espalhados 

pelas cidades e sua inteligência artificial está voltada em reproduzir diálogos 

predefinidos, assim como sua movimentação pelo ambiente.  

As tarefas propostas podem ser aceitas ou não pelo jogador e cada uma tem 

um contexto conforme as características de um dos quatro perfis de Bartle (1996). A 

cada término de uma tarefa o jogador irá ganhar um item que corresponde a tarefa o 

que indicará sua progressão no jogo. Não é necessário seguir uma ordem para 

concluir as tarefas, dando liberdade para o jogador de iniciar uma ou mais tarefas. O 

jogo termina após a conclusão de cinco tarefas que fazem parte de um mesmo perfil, 

assim como descrito no fluxo de jogo indicado na Figura 19. 

Figura 19: Fluxo de jogo (elaborado pelo autor). 

 

Apesar de existirem outros parâmetros que contabilizam a performance do 

jogador (como por moeda do jogo, o contador de tempo de duração, números de 

inimigos abatidos, tarefas iniciadas e não concluídas; itens adquiridos, esses 

parâmetros não determinam a condição de vitória ou derrota no jogo. 
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A existência destas variáveis é para o auxílio na identificação do perfil do 

jogador, caso haja um número similar de medalhas adquiridas de dois ou mais perfis 

ao terminar o tempo da sessão do jogo. 

 

 

3.2 CONSTRUÇÃO DAS TAREFAS 

As tarefas que são colocadas para o jogador são baseadas nas características 

levantadas por Bartle (1996) e no formulário de avaliação de perfil de jogadores da 

sua classificação (Bartle Test of Game Psychology). Esse formulário foi criado pôr 

Andreasen e Downey (2003) com base nas entrevistas e debates que Bartle teve para 

criação de sua classificação. Nele os entrevistados são abordados com questões 

sobre suas preferências, atitudes e ações que tomam durante o jogo (ANDREASEN; 

DOWNEY, 2003).  

O formulário é composto por trinta e oito perguntas, sendo elas feitas de forma 

direta e com duas alternativas cada resposta atribui um ponto a um dos arquétipos e 

no fim o que tiver maior pontuação determina qual é a classificação do entrevistado. 

O valor máximo de pontuação por arquétipo é dezenove. 

O formulário original está em inglês e desta forma, foi realizada a tradução das 

questões e das respostas, respectivamente Anexo A (versão inglês) e Anexo B 

(versão em português). 

Para adaptação e balanceamento das tarefas utilizando o formulário foram 

analisadas as questões e delas geradas as histórias contadas para dar motivação e 

engajamento necessário ao jogador. Um exemplo é a questão 31. Nela o jogador é 

indagado sobre sua preferência entre enfrentar inimigos ou explorar novos ambientes. 

A adaptação desta questão para o evento do jogo resultou em duas opções de 

interatividade do jogador com personagens não jogáveis (NPC). Na primeira interação 

o jogador tem um diálogo com um personagem não jogável, que pede socorro para 

um incidente que acontece em sua casa, como visto na figura 20. 
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Figura 20: Interação com NPCs, voltado ao combate (elaborada pelo autor). 

 

Para concluir a tarefa o jogador terá que combater monstros na parte interior 

da casa do personagem e, após a conclusão da tarefa, o jogador recebe a medalha 

da Bravura. Já a segunda interação se trata de uma proposta que é feita ao jogador, 

na qual se deve procurar um artefato perdido para o personagem, ao completar a 

tarefa o jogador ganha uma medalha do Triunfo, como visto na Figura 21. 

 

Figura 21: Interação com NPCs, voltado a exploração (elaborada pelo autor). 

 

Ao término de cada tarefa o jogador ganhará um item que irá compor o seu 

inventário, como visto na Figura 23, onde a Medalha do Triunfo identifica a progressão 

do jogador escolhendo desafios que têm características do perfil Conquistador. 

Ao acumular cinco medalhas de um mesmo tipo o jogo chega ao fim e seu 

registro de jogo terá informações de sua progressão, assim como os itens que o 

jogador obteve. A duração de cada tarefa pode variar entre cinco a seis minutos, 
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dependendo da coordenação motora do jogador em assimilar os controles e da 

compreensão do que se deve fazer na tarefa escolhida por ele.  

Além das medalhas adquiridas existem outras variáveis que contribuem para 

identificar o perfil do jogador, algumas delas são: valores acumulados, inimigos 

abatidos, itens extras adquiridos e eventos realizados. Contudo, o término do jogo 

indica qual perfil o jogador corresponde devido à cada final ser diferente do outro.   

 

Figura 22: Inventário do personagem (elaborada pelo autor). 

 

3.3 FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO 

O software de desenvolvimento utilizado foi o RPG Maker MV. Este é um motor 

gráfico (game engine) de produção de jogos 2D com foco no gênero de RPG, sendo 

que utiliza a linguagem de programação de interpretação javascript e uma interface 

gráfica para construção de personagens e cenários, contendo recursos que 

possibilitam a aplicação de outras mecânicas de jogos (RPG MAKER, 2018). Constitui 

ainda uma ferramenta com uma curva de aprendizagem ágil e é utilizada na 

abordagem acadêmica para criação de jogos educativos (SOUSA, 2018; CRUZ; 

ALBUQUERQUE, 2014). Todavia, a engine também tem produções na área comercial 

como os jogos To the Moon (FREEBIRD GAMES, 2011) com avaliação de 9,0 entre 

os jogadores e OneShot (LITTLE CAT FEET, 2016) que obteve a avaliação de 8,6 dos 

jogadores (METACRITICS, 2018).  

A distribuição dos jogos desenvolvidos pela ferramenta está disponível para 

consoles, computadores, tablets e smartphones por meio de lojas virtuais (Steam, 
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Google Play e Apple Store) e seu ambiente de desenvolvimento para os sistemas 

operacionais Microsoft Windows e Apple MacOS (RPG MAKER, 2018). 

A engine utiliza Sprites, que são objetos gráficos bidimensionais ou 

tridimensionais que permitem a criação de animações e seu posicionamento na área 

de desenvolvimento do jogo, como pode ser visto na Figura 24 (RPG MAKER, 2018), 

que contém o cenário, itens e personagens com o uso de sprites.  

 

Figura 23: Arte do protótipo em sprites com gráficos 2D (elaborada pelo autor). 

 

 

3.4 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

O sistema de inteligência artificial aplicado no jogo utiliza linguagem de scripts 

com o uso de árvore de decisão, sendo uma maneira direta e efetiva de programação 

e criação de uma lógica de comportamentos (RUSSEL; NORVIG, 2003). Esse recurso 

em funções de diálogos, movimentação e ações lógicas em agentes reativos ainda é 

uma forma de inteligência artificial usada em diversos jogos digitais. Os scripts limitam 

as ações dos agentes por serem predefinidas em sua criação, entretanto os 

transformam em máquinas de estado (alterando conforme a cada atividade 

executada). Na Figura 23 se encontra um modelo de funcionamento de árvore de 

decisão elaborado por Buckland (2005). 
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Figura 24: Tradução do Modelo de árvore de decisão (BUCKLAND, 2005, p. 297). 

 

É importante destacar que um agente virtual é uma entidade que possui 

objetivos a serem concluídos, tem percepção do ambiente ao seu redor, sendo que 

as mudanças que ocorrem nele, se comunicam com outros agentes e executam ações 

no ambiente virtual (PERUCIA et al., 2005). Para os jogadores, os agentes são 

representados por personagens não controlados (Non-Playing Characters) (Figura 25) 

que, quando acionados, geram um script e seguem as ações predefinidas da árvore 

de decisão. 

 

Figura 25: Representação de agentes reativos dentro do jogo (elaborada pelo autor).
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A inteligência artificial dos personagens não jogáveis foi dividida em três 

categorias, apresentadas no Quadro 15, sendo que cada uma possui uma função e 

representada seja por um personagem, inimigo ou item.  

 

Quadro 15: Inteligência Artificial aplicada nos personagens  

 

 

3.5 AVALIAÇÃO DE JOGADORES 

 

Para certificar o funcionamento do jogo proposto, o mesmo foi submetido a uma 

prova de conceito. Para isso, foi necessário estabelecer critérios para os participantes, 

sendo selecionados indivíduos que são jogadores ativos na faixa etária entre 21 a 35 

anos, de ambos sexos com ensino superior completo ou cursando o mesmo. Esses 

critérios foram estabelecidos com base no relatório anual do mercado de jogos no 

Brasil (Figura 26, traduzida), que mostra que essa faixa etária, se trata do maior 

número de jogadores de ambos os sexos no país (NEWZOO, 2017).    

 

 

 

Categorias de 
personagens 
não jogáveis 

Ações que executam 
sem o acionamento 

do jogador  

Ação tomada para 
ativação das ações 

Ações que executam 
quando acionados 

Representação 
visual dos 

personagens não 
jogáveis 

Inimigos Movimentos pelo 
cenário 

Aproximação do jogador Atacar o jogador até 
sua pontuação de 
energia acabar. 

Morcegos. 
Gosmas. 
Caveira 

Flamejante. 
Fantasmas. 

Chefes de tarefas. 
 

Personagens 
colaborativos 

Sem movimentação Interação do jogador Acompanha o jogador 
até o término de sua 

tarefa. 
 

Entrega um item. 

Animais. 
Pessoas. 

Baús. 

Personagens 
cooperativos 

Movimentos pelo 
cenário 

Interação do jogador Informam tarefas ao 
jogador.  

Entrega itens após à 
conclusão de uma 

tarefa. 

 

Fantasmas. 

Pessoas. 
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Figura 26: Trad. Dados sobre o setor de jogos no Brasil (NEWZOO, 2017) 

 

Os dados do relatório publicado pela Newzoo (2017) demonstram uma 

similaridade com a Pesquisa Games Brasil (PGB19), que entrevistou 3251 pessoas 

das classes sociais A, B e C, no período de fevereiro de 2019, em 26 estados e no 

Distrito Federal. A pesquisa teve como objetivo traçar o perfil dos jogadores brasileiros 

e apresentou os seguintes números: 66% dos entrevistados jogam jogos digitais, esse 

número se divide em 53% mulheres e 47% homens e a faixa etária predominante está 

entre os 25 a 34 anos de idade que corresponde 37,7% do total de entrevistados 

(SIOUX GROUP; BLEND NEW GROUP; ESPM, 2019). Apesar da inversão nos 

valores entre quem joga mais pelo requisito sexo entre as duas pesquisas, a faixa 

etária com maior público ativo de jogadores é equivalente ao relatório da Newzoo 

(2017). Este é mais amplo e separou os entrevistados pela idade de 21 a 35 anos e o 

PGB19 entre 25 a 34 anos, mas para ambos os casos essa faixa foi a que contém o 

maior número de pessoas que são jogadores ativos e têm familiaridade com a mídia 

digital.  

É importante esclarecer que o jogo digital adaptativo desenvolvido não é 

recomendado para menores de dez anos, sendo admitidos com essa classificação 

obras que contenham predominantemente conteúdos com inadequações leves, como 

os elencados abaixo: 
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Violência: Presença de armas com intuito de violência; medo/tensão; angústia; 

ossadas e esqueletos com resquícios de ato de violência; atos criminosos sem 

violência; linguagem depreciativa.  

Sexo e Nudez: Conteúdos educativos sobre sexo. 

Drogas: Descrições verbais do consumo de drogas lícitas; discussão sobre o tema 

“tráfico de drogas”; uso medicinal de drogas ilícitas.   

Essa classificação se enquadra na criada pela Coordenação de Classificação 

Indicativa (Cocind) do Departamento de Promoção de Políticas de Justiça 

(DPJUS) que é responsável pela Classificação Indicativa (Classind) utilizada em 

território nacional. 

A quantidade de pessoas para a prova de conceito foi estipulada em vinte 

jogadores, sendo que cada um deles teriam o tempo máximo de 45 minutos de 

realização do experimento. Esse tempo foi determinado considerando que cada tarefa 

tem uma duração entre cinco a seis minutos, e que o jogador necessita aprender os 

controles e conhecer o ambiente que é apresentado. Ao terminarem a sessão de jogo 

os voluntários responderam ao questionário Bartle Test of Game Psychology 

(ANDREASEN; DOWNEY, 2003), disponível no anexo B, o que permitiu, finalmente a 

comparação dos resultados finais de ambos. 

 

3.6 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO, EXCLUSÃO, RISCOS E BENEFÍCIOS 

Os voluntários para o teste foram jogadores de jogos digitais ativos de ambos 

os sexos e com idade entre 18 a 36 anos. Esses requisitos compuseram a amostra 

de teste para averiguar se a proposta inicial do trabalho serve para classificar o perfil 

dos jogadores: voluntários cursando o ensino superior, ou com ensino superior 

completo, pessoas que não tem hábitos de jogar jogos digitais. 

Caso o participante se sentisse desconfortável fisicamente, mentalmente, ou 

quisesse interromper o processo antes da conclusão, o teste foi interrompido e seus 

dados não foram utilizados. Todo o processo foi realizado e monitorado pelos 

pesquisadores, que utilizaram um computador, ou dispositivo móvel que continha o 

jogo digital instalado, um gamepad controller e fones de ouvido assim como o 

formulário em formato digital. Foi esclarecido que a participação no estudo é voluntária 

e, portanto, não havia obrigatoriedade em relação ao fornecimento das informações 

e/ou colaboração com as atividades solicitadas pelo Pesquisador. 
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Todo o trabalho segue os critérios e a supervisão do Comitê de Ética da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo sido cadastrado efetuado na Plataforma 

Brasil de Pesquisa sob o registro CAAE: 14294219.9.0000.0084. 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

4.1 A LENDA DO MESTRE 

Após a definição dos processos a serem executados e a escolha das 

ferramentas de desenvolvimento o trabalho prosseguiu na construção do jogo digital 

adaptativo proposto. 

O jogo The Legend of Zelda da empresa Nintendo, serviu como inspiração para 

a criação do jogo digital adaptativo, dado que o jogo da empresa japonesa tem o 

mesmo gênero, mecânica de jogo e desafios. O nome do jogo digital adaptativo se 

tornou “A lenda do mestre” como uma forma de homenagem ao jogo que influenciou 

todo o protótipo do trabalho (figura 27). 

 

Figura 27: Tela de apresentação do título do jogo digital adaptativo (elaborado pelo autor). 

 

 

4.2 ENREDO DO JOGO 

O jogo digital se passa em um reino distante chamado MackLand. Em seus 

vastos campos se encontram as construções erguidas pelos mackes, um antigo povo 

que é liderado pelo seu rei Brawl e a rainha Melee. Contudo, os mackes não são os 

únicos habitantes do reino, outras criaturas estão presentes sendo algumas hostis.  

Devido a isso, o rei criou a legião SMASH, equipe formada por aprendizes e mestres 

de quatro tipos de artes enviados para diferentes missões ao redor do reino.  

Para se tornar um mestre de uma das artes os integrantes desta destemida e 

corajosa legião são recrutados ainda jovens e submetidos às tarefas, com o acúmulo 

de experiência ao conclui-las é concebido um dos quatro títulos de mestre que são:   
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• Mestre do combate; 

• Mestre da exploração; 

• Mestre da conquista; 

• Mestre da alquimia. 

O jovem Nobuyuki conhecido pelo apelido de Dom, é um dos recrutados e irá 

começar o seu treinamento, se dedicando ao máximo em busca de se tornar um 

mestre. Em sua jornada Dom será instruído pela fada Maria, que estará presente em 

cada caminho e dará informações sobre as tarefas a serem executadas; em alguns 

momentos, Dom contará com a ajuda de outros personagens. 

O castelo real de MackLand fica no centro deste mundo e ao lado de seu muro 

a cidade de MackLand, está sendo a principal cidade e mais rica do reino. Ao sudeste 

do castelo fica a floresta sul onde se esconde uma lagoa e em sua trilha a torre do 

conhecimento, sendo o centro de pesquisas do reino.  

Ao noroeste do castelo fica a cidade industrial, polo de produção de tudo que 

existe no reino a cidade contém um farol em sua praia. Observando ao Norte a 

mineradora do reino, assim como a trilha que dá na montanha da morte, o Delta 

poluído e a casa abandonada, ao sudoeste fica a cidade do Brás e as cavernas que 

em suas profundezas ficam as criptas. Já na direção oposta ao nordeste do mapa fica 

a torre negra a floresta norte que abriga o santuário e ao leste a fazenda, todos os 

pontos descritos podem ser observados no mapa de MackLand (Figura 28). 

 

Figura 28: Mapa de Mackland (elaborado pelo autor). 

 

Em todas as cidades existem habitantes que Dom deverá ajudar. Esses 

desafios irão aprimorar o conhecimento de suas habilidades e após um determinado 

nível de conhecimento, Dom estará pronto para receber o título de mestre e fará parte 

dos SMASH.  
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As tarefas de intenso combate estão relacionadas ao Mestre do Combate. Nas 

cinco tarefas propostas o jogador irá combater todos os seis tipos de inimigos 

existentes do jogo, sendo eles quatro simples e dois chefes. Ao concluir esse tipo de 

tarefa será entregue a Medalha da Bravura, sendo que existe uma tarefa de combate 

que além da medalha dará uma espada de combate. 

Os desafios relacionadas a exploração de ambientes e com a necessidade de 

desvendar enigmas são ligadas ao Mestre da Exploração. Na conclusão dessas 

tarefas o jogador terá uma Medalha da Sabedoria. Caso conclua duas tarefas 

especificas de exploração será concedido ao jogador um item de teletransporte para 

qual poderá se locomover instantaneamente por locais específicos do mapa.  

As missões que buscam recompensas, sejam com itens ou dinheiro, são 

conectados ao Mestre da Conquistas. Quando concluídas entregam Medalhas do 

Triunfo; essas tarefas agregam mais itens para o jogador no seu inventário e fornecem 

dois itens especiais (um escudo e uma espada) caso sejam concluídas duas tarefas 

específicas. 

Já as tarefas que buscam curar, interagir e aprender com outros personagens 

estão ligadas ao Mestre da Alquimia. As tarefas são realizadas sem o intuito de 

receber uma recompensa e sua satisfação fica por conta de ajudar e compreender 

seu envolvimento na história em sua tarefa final. Entretanto, todas as tarefas 

concluídas lhe renderam a Medalhas da Amizade. O jogador que segue a jornada do 

alquimista terá a aquisição de uma propriedade sem a necessidade de pagar uma 

quantia pelo local, sendo este um local para cura e tratamento de outros personagens. 

Como já descrito o enredo desenvolvido tem como intenção conectar o jogador 

ao jogo e, desta forma, criar uma empatia sobre o protagonista e sua história. 

Seguindo o ciclo descrito por Campbell (1997), o protagonista tem sua vida comum 

interrompida para um chamado à aventura, tendo um mentor para guia-lo e ensinar 

sobre os caminhos a serem percorridos. No decorrer de sua aventura o protagonista 

põe à prova suas habilidades e conhecimento e em determinado momento, encontra 

o ápice de sua provação, sendo que ao concluir a mesma receberá a nomeação e o 

reconhecimento pelos seus feitos e, assim seguirá de volta a sua vida.  

4.3 PERSONAGENS 

O personagem a ser controlado pelo jogador é o protagonista da história. Seu 

nome é Nobuyuki, mas seu apelido é Dom. As ações que podem ser realizadas pelo 
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personagem são: andar; correr; golpear (com espada); defender (com escudo) e 

interagir com objetos e pessoas. No canto inferior esquerdo da tela, o jogador terá as 

informações sobre seu personagem, o modelo visual Heads-Up Display (Figura 29) é 

uma forma de transmitir os dados do jogador em um modo artístico.  

 

Figura 29: O HUD (Heads-Up Display) do protagonista do jogo (elaborada pelo autor). 

 

 

O Heads-Up Display (HUD) é composto pelo nome e avatar do personagem, o 

nível de experiência representado com as letras LV (Level), e quatro barras que 

apresentam informações especificas que são: 

 HP (Health Points) é o medidor de vida do personagem, se inicia com 360 e 

caso zero o jogo termina; entretanto, o jogador pode recuperar esses pontos de vida 

com uso de itens. 

MP (Mana Points) é o medidor de mana seus pontos representam a energia 

que pode ser usada com poderes especiais (Bola de Fogo, Trovão ou Tornado), o 

personagem inicia com o valor de 210 pontos ao zerar não é possível utilizar os 

poderes; contudo, é possível restabelecer os pontos com itens. 

TP (Technique Points) pontos de técnicos representa os pontos que uma 

técnica (seja ataque ou defesa) utiliza ao ser executada com sucesso, seu valor inicial 

é de 100 pontos, e assim como os outros, ao término algumas técnicas ficam inviáveis 

de serem executadas, mas utilizando alguns itens o jogador pode recuperar os pontos 

perdidos    

EXP (Experience) diferente dos medidores descritos anteriormente, os pontos 

de experiência são traduzidos por uma barra que aumenta conforme o jogador elimina 

seus inimigos. Esse medidor está ligado diretamente com o LV (Level), sendo que ao 
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se completar o nível do personagem aumenta e ela volta a zerar. A cada nível que o 

jogador aumenta os valores de HP, MP, TP e EXP aumentam também. 

4.4 CONTROLES 

O jogo utiliza a tela de toque para dispositivos móveis e para computador o 

teclado, contudo foi adotado o gamepad controller, devido à familiaridade dos 

jogadores de jogos digitais utilizarem essa forma de controle. 

Com isso, os comandos do teclado foram adaptados para o gamepad controller, 

funcionado como na figura 30.  

Figura 30: Comandos utilizados no gamepad controller (elaborada pelo autor).

 

Caso o jogador opte pelo uso do teclado os botões ficaram com a configuração 

demonstrada no Quadro 16 abaixo: 

Quadro 16: Conjunto de ações utilizados pelo teclado. 

Teclas Ações   

Setas para Cima; 
Setas para Baixo; 

Setas para Esquerda; 
Setas para Direita. 

Anda para cima; 
Anda para baixo; 

Anda para esquerda; 
Anda para direita. 

Z ou ESPAÇO Ações/Ataque 

X Cancelar (Menu) 

A Aciona os itens 

D Escudo (pressionado) 

W Menu 

SHIFT Correr (pressionado) 
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4.5 LEVEL DESIGN 

Seguindo o enredo do jogo, foram criados todos os ambientes do jogo digital 

adaptativo. Este apresenta elementos artísticos correspondentes à temática medieval 

e elementos de fantasia de um jogo clássico de RPG (Role Playing Game), como 

podem ser vistos nas Figura 31 e 32.  

Além dos cenários construídos foram aplicados em cada um dos locais os 

elementos de interação (personagens não controláveis e itens), esses que serão 

variáveis para mensurar as ações do jogador. No Quadro 17, estão todos os 

ambientes que o jogador tem acesso, e todos os itens disponíveis que podem ser 

coletados. 

 

Figura 31: Modelo de ambiente externo, Cidade de MackLand (elaborada pelo autor). 

 

 

Figura 32: Modelo de ambiente interno, Cripta (elaborada pelo autor). 
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Quadro 17: Ambientes e os itens disponíveis em cada local (elaborado pelo autor). 

Ambientes Interno Externo Itens disponíveis   

Casa Interno Porção de cura x 6 
Crystal Sword 

Baú fechado (Medalha da Sabedoria) 

Entrada do Castelo Externo Sem itens 

Castelo de MackLand Interno Cristal Mágico (Ponto para salvar dados) 

Cidade de MackLand Externo Cristal Mágico (Ponto para salvar dados) 
Baú vermelho (500G) 
Baú vermelho (Chave) 

Casa da Idosa  Interno Sem itens 

Casa do Darius Interno Baú 1 (Pedra de Vibranium) 
Baú 2 (Porção de cura x 5) 

Loja de itens Interno Baú fechado (Medalha da Sabedoria/Carta com Enigma) 

Restaurante Interno Porção de cura x 1 

Pousada 1F Interno Sem itens 

Pousada 2F Interno Sem itens 

Entrada da Torre Negra Externo Lápide (Orbe lado direito) 
Teletransporte (Uso somente com Orbe) 

Torre Negra Interno Cristal Mágico (Ponto para salvar dados) 

Fazenda Externo Sem itens 

Floresta Norte Externo Sem itens 

Santuário Interno Teletransporte (Uso somente com Orbe) 

Casa Abandonada Externo Lápide (Sem itens) 
Porção de cura 

Mineradora Externo Sem itens 

Caminho da Montanha Externo Baú de madeira (Chave/Enigma) 
Baú verde (Porção de cura x 5) 

Baú verde (Bola de Cristal) 
Baú verde (Bola de Cristal Quebrada) 

Montanha da Morte Externo Pedra de Adamantium x 4 

Cidade Industrial Externo Cristal Mágico (Ponto para salvar dados) 

Loja de armas Interno Sem itens 

Farol Externo Baú (Pedra de Adamantium) 

Floresta Sul Externo Sem itens 

Lago Externo Sem itens 
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Cont. Quadro 17: Ambientes e os itens disponíveis em cada local (elaborado pelo autor). 

Torre do Conhecimento Externo Lápide (Orbe lado esquerdo) 
Teletransporte (Uso somente com o Orbe) 
Cristal Mágico (Ponto para salvar dados) 

Hall do Conhecimento Interno Sem itens 

Acampamento Externo Porção de cura 
Cristal Mágico (Ponto para salvar dados) 

Cidade do Brás Externo Cristal Mágico (Ponto para salvar dados) 

Casa da Idosa Interno Sem itens 

Loja de itens Interno Baú (Medalha da Amizade/Carta) 

Cavernas Interno Baú pequeno 1 (Porção de cura) 
Baú pequeno 2 (0G) 
Baú pequeno 3 (1G) 
Baú pequeno 4 (1G) 

Baú pequeno 5 (150G) 
Baú dourado (800G) 

Cripta Interno Baú azul (Lightbriger/Medalha da Bravura) 

 

 

 

Os personagens não controláveis (NPCs) foram espalhados pelas áreas do 

jogo e suas reações (movimentar, atacar e conversar) serão acionadas conforme as 

ações do jogador. Contudo, esses agentes são máquinas de estado que a cada 

contato do jogador se alteram. Esse processo se torna necessário para mensurar 

algumas atividades dos jogadores. 

Acompanhando o enredo de cada perfil, foram criadas sequencias de tarefas 

(Quadro 18), entretanto o jogador não é obrigado a seguir a mesma ordem para 

terminar o jogo, dando liberdade as escolher do jogador a executar conforme seu 

interesse. Contudo o jogador será sempre direcionado no início para as tarefas de 

baixa complexidade. Esse processo se deve para diminuir a curva de aprendizado do 

jogador conforme joga, aprimorando suas habilidades e dando desafios conforme sua 

progressão, colocando o jogador no estado de fluxo. 
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Quadro 18: Relação de tarefas por perfil (elaborado pelo autor). 

Mestre do Combate (Assassinos) 
  

Local Personagem 
não jogável 

Descrição Recompensa Complexidade Solução 

Casa da Idosa 
(Cidade de 
MackLand) 

Idosa Enfrentar os perigos 
que aterrorizam a casa 

da pobre velhinha. 

Medalha da 
Bravura 

Baixo Eliminar cinco Gosma. 

Casa do 
Darius 

(Cidade de 
MackLand) 

Darius Eliminar as ameaças 
que surgiram na 

Floresta Sul. 

Medalha da 
Bravura 

Médio  Eliminar vinte três 
Gosma. 

Cidade do 
Brás 

Viajante Ir em busca de uma 
espada lendária. 

Medalha da 
Bravura e 

Lightbringer 

Alto Encontrar o Baú com a 
espada lendária. 

(Enfrentar os inimigos 
é opcional) 

Torre Negra Fairy Uma ameaça dominou 
a Torre Negra. 

Medalha da 
Bravura 

Alto Eliminar o Behemoth. 

Torre do 
Conhecimento 

Darius Salvar Darius de uma 
grande ameaça. 

Medalha da 
Bravura 

Alto Eliminar o Anjo e 
salvar o Darius. 

Mestre da Conquista (Conquistadores) 
  

Local Personagem 
não jogável 

Descrição Recompensa Complexidade Solução 

Cidade de 
MakLand 

Jovem 
fazendeiro 

O jovem fazendeiro 
não tem tempo de 
voltar a fazenda e 
solicita sua ajuda. 

Medalha do 
Triunfo e 
Molde do 
Escudo 

Baixo Levar o cavalo a 
fazenda. 

Cidade 
MackLand 

Sr. Flores O Sr. Flores quer 
completar sua coleção 
de flores e necessita 

de três espécies. 

Medalha do 
Triunfo e 
1500G 

Médio  Buscar em no lago, 
floresta sul e no 

acampamento um item 
de cada grande flor 
que está na margem 

do rio ou lago. 
(Eliminar os inimigos é 

opcional) 

Cidade 
Industrial 

Silvia Silvia quer chegar a 
Torre do 

Conhecimento, mas 
tem medo de ir 

sozinha. 

Medalha do 
Triunfo e 
Pedra de 
Vibranium 

Baixo Encontrar o caminho 
até a Torre do 
conhecimento. 

Loja de armas Fairy Fairy identifica que 
existe dois materiais 

raros com você.  

Medalha do 
Triunfo e 
Escudo 

Baixo Os itens adquiridos 
podem ser utilizados 

para construção de um 
escudo pelo ferreiro. 

Montanha da 
Morte 

Ferreiro O ferreiro solicita três 
pedras de 

Adamantium.  

Medalha da 
Triunfo 

 

Alto 

 

Seguir pela trilha da 
montanha até a 

montanha da morte. 
(Eliminar os inimigos é 

opcional) 
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Mestre da Alquimia (Socializadores) 

Local Personagem 
não jogável 

Descrição Recompensa Complexidade Solução 

Cidade de 
MackLand 

Jovem 
fazendeiro 

O jovem fazendeiro 
precisa encontrar o gato 
de sua filha que sumiu. 

Medalha da 
Amizade 

Baixo Encontrar o Gato da 
filha do jovem 

fazendeiro. 

Cidade de 
MackLand 

Freira O Padre Paulo foi na 
cidade industrial e não 

deu mais notícias. 

Medalha da 
Amizade 

Alto O Padre Paulo está 
cercado por fantasmas. 
(Eliminar os inimigos é 

opcional) 

Acampamento Dinha A Sra. do acampamento 
necessita de ajuda para 
encontrar seu marido e 

sua cachorrinha. 

Medalha da 
Amizade  

Médio Será necessário adquirir 
uma autorização do 
Minerador Master. 

Cidade do Brás Dono do 
restaurante 

O dono de um 
restaurante solicita 

ajuda para reformar sua 
loja.  

Medalha da 
Amizade 

Baixo Ao aceitar ajudar se 
inicia a reforma da loja.  

Cidade do Brás Corretora Existe uma loja de 
alquimia a venda na 

cidade do Brás.  

Medalha da 
Amizade. 

 

Alto 

 

O valor da loja é alto, 
entretanto a cada ajuda 
que foi realizada o valor 

da loja fica zerado. 

Mestre da Conquista (Exploradores) 

Local Personagem 
não jogável 

Descrição Recompensa Complexidade Solução 

Casa Enigma do 
Baú de casa 

Um baú que está na sua 
casa não abre é 

necessária uma chave 
para abrir. 

Medalha da 
Sabedoria 

Baixo Encontrar a chave que 
está na trilha da 

montanha. (Eliminar os 
inimigos é opcional) 

Cidade de 
MackLand 

Enigma do 
baú 

Um baú na loja de itens 
da cidade nunca foi 

aberto e caso consiga 
ele é seu. 

Medalha do 
Sabedoria e 

carta 
enigmática 

Baixo A chave deste baú está 
na cidade de MackLand, 

dentro do baú contém 
uma carta 

Cidade de 
MackLand 

Viajante Em uma casa 
abandonada um espirito 
reside e guarda enigmas 

com ele. 

Medalha da 
Sabedoria 

Médio O espírito irá realizar 
duas perguntas a 

primeira é necessário 
responder para pegar 
sua espada de volta, a 

segunda dará um 
prémio 

Torre do 
conhecimento 

Preston Preston não consegue 
solucionar o desafio da 

cripta. 

Medalha da 
Sabedoria e 

Orbe 

Médio É necessário encontrar 
as duas partes do Orbe 
do tele transporte para 
Preston consertar. 

Torre do 
conhecimento 

Feiticeira  A feiticeira procura um 
item perdido e solicitará 

sua ajuda.  

Medalha da 
Sabedoria 

 

Alto 

 

É necessário ir a trilha 
da montanha para 

encontrar um baú no 
qual guarda o item da 
feiticeira. (Eliminar os 
inimigos é opcional) 
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4.6 INIMIGOS 

Como já citado no tópico sobre inteligência artificial, os inimigos são 

personagens não jogáveis que contém uma inteligência artificial que desafiará as 

habilidades do jogador. Em especial, o perfil Assassino da classificação de Bartle 

(1996) é o que dá mais atenção a esse artefato de game design e, para deixar a 

experiência do jogador atrativa, foram criados quatro tipos de inimigos comuns e dois 

chefes de fases. A distinção de cada um pode ser visualizada na Quadro 19, sendo 

que todos são dotados de uma inteligência artificial que orienta sua movimentação e 

aciona o seu modo de ataque conforme identifica a posição do jogador. 

Quadro 19: Relação de inimigos adicionados no jogo (elaborado pelo autor). 

Inimigo Local  Tipo Arte Recompensa  Ataques/Defesas 

Gosma Floresta Sul; 
Floresta Norte; 
Casa da Idosa. 

Normal 

 

Porção de cura Ataque físicos (Rolando) 

Morcego Trilha da 
montanha; 

Cripta. 

Normal 

 

Porção de cura Ataque físicos (Mordida) 

Caveira 
Flamejante 

Cripta;  
Trilha da 

Montanha. 

Normal 

 

- Ataque com magias (Bola de fogo) 

Fantasmas Farol Normal 

 

- Ataque físico (Empurram) 

Behemoth Torre Negra Chefe 

 

Medalha da 
Bravura 

Ataque físico (Terremoto); 
Ataque físico (Pulo); 

Ataque físico (Grunhe); 
Ataque com magias (Bola de fogo); 

Defesa (Recuperar). 
 

Anjo Hall do 
Conhecimento 

Chefe 

 

Medalha da 
Bravura 

Ataque com magia (Flechas de luz); 
Ataque com magia (Adaga divina); 
Ataque com magia (Fogo celestial); 

Ataque com magia (Chama angelical); 
Defesa (Tele transporte). 
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4.7 APLICAÇÃO DOS TESTES  

 

Com a conclusão do jogo digital adaptativo e a definição dos voluntários para 

identificação de seus respectivos perfis, foram iniciados os testes com voluntários. O 

experimento foi supervisionado pelo pesquisador do trabalho e realizado no 

Laboratório JAS3 (Jogos, Aprendizagem, Simulação, Sistemas e Sinais), localizado 

no Edifício Modesto Carvalhosa (Prédio T), anexo 2º subsolo, rua Piauí nº 130, 

Consolação, São Paulo, São Paulo, Brasil. 

Antes do início da sessão de jogo o voluntário era esclarecido sobre todo 

processo a ser realizado, a importância da sua participação e dos riscos e benefícios 

do experimento. Foi exigido que para efetivar sua participação era necessário que o 

voluntário assinasse o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo C) em duas 

vias, uma entregue e outra recolhida pelo pesquisador. Procedimento que segue a 

conduta do comitê de ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Por fim, eram 

dadas as seguintes instruções aos voluntários: 

• A sessão de jogo tem a duração de 45 minutos; 

• Para melhor compreensão do que se deve fazer no jogo, leia todos os 

diálogos dos personagens com calma antes de prosseguir; 

• O experimento não está avaliando seu desempenho, então jogue com 

calma e sem pressa; 

• Caso tenha alguma dúvida, poderá ser respondida, mas não referente a 

progressão do jogo; 

• Caso se sinta desconfortável, ameaçado, ou passe mal-estar, basta 

informar e a sessão será interrompida. 

• Foi solicitado que o jogador salve os dados de sua progressão sempre. 

• Em caso o jogador seja derrotado por um inimigo e seu personagem 

morra, o jogador pode retornar seu jogo do último dado salvo. 

Após a explicação das instruções acima, era iniciada a sessão de jogo. 

 

 

4.8 TESTES E BALACEAMENTO 

Inicialmente foi estipulado o número de vinte participantes, contudo a amostra 

total foi de trinta e cinco jogadores, sendo que os quinze primeiros voluntários 
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corresponderam a um grupo de teste do jogo digital adaptativo. Esse processo é 

necessário para identificar falhas, erros e dificuldades que os jogadores se deparam 

e que não foram observadas durante os ciclos de desenvolvimento e teste do jogo 

pelo desenvolvedor. Esse grupo inicial não foram incluídos nos números finais da 

identificação de perfil. 

O grupo de teste foi dividido em três partes iguais, nos cinco primeiros 

jogadores foram observadas as dificuldades que os mesmos tiveram na sessão, 

sendo elas:  

 

• Dificuldades com o uso da versão para dispositivos móveis;  

• Dificuldades para controlar o personagem pelo teclado; 

• Erros em alguns diálogos e ações dos NPCs; 

• Aprimoramento da curva de aprendizagem do jogador. 

As soluções seguidas foram:  

Desenvolvimento e apresentação de tarefas de baixa complexidade para cada 

perfil no início da experiência do jogador para que o mesmo tenha uma melhor 

compreensão do que deve realizar e como deve executar os comandos. 

As versões para dispositivos móveis foram descartadas devido às dificuldades 

de manuseio do personagem em telas grandes e de visualização para telas pequenas. 

Com isso todos os testes e desenvolvimento foram aplicados para a versão de 

computador. 

Introdução do uso de um gamepad controller, item que os voluntários que 

jogam têm afinidade ao usar se comparado ao teclado, gerando um conforto e 

encurtando a curva de aprendizagem para jogar.  

Correção de erros em alguns scripts de personagens não jogáveis, elaboração 

de diálogos objetivos e curtos para facilitar a leitura e entendimento do jogador e a 

introdução de legendas em locais de acesso ao jogador.  

Com o segundo grupo de teste resultou nas seguintes informações: 

• Excesso de informações; 

• Identificação de erros; 

• Balanceamento do desafio nas tarefas. 

 

As soluções tomadas foram: 
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A subtração de itens, efeitos visuais, quantidade e tipos de inimigos da primeira 

versão constituiu em uma decisão necessária para respeitar e preservar a curva de 

aprendizado do jogador. Os excessos de informações apresentadas ao participante 

levarem à frustação de não conseguir assimilar de forma continua, assim como 

interromperam o estado de fluxo que o jogo pretendia instituir. Com a exclusão de 

diversos itens foi necessário um balanceamento nos desafios das tarefas e uma nova 

distribuição pelos ambientes do jogo, além da correção de erros de imagens e de 

efeitos sonoros aplicadas em alguns itens e personagens. 

Já o terceiro e último grupo validou todas as correções aplicadas e definiu os 

procedimentos a serem executados para identificar os jogadores que não terminaram 

o jogo. Ainda assim, a leitura de algumas variáveis (nas quais o jogador mudou 

conforme sua progressão) foi usada para validar a qual perfil o jogador pertencia. 

Esse grupo de teste foi o único a receber o questionário Bartle Test of Game 

Psychology (ANDREASEN; DOWNEY, 2003), entretanto em sua versão digital, 

disponibilizada por Matthew Barr. Esse modelo indica o quanto que cada perfil existe 

nas respostas dadas pelo participante e em seu resultado informa o perfil principal e 

o secundário (BARR, 2019). 

 

 

 

4.9 APLICAÇÃO DO JOGO DIGITAL ADAPTATIVO E RESULTADOS 

 

Dando continuidade à proposta inicial do trabalho foram convidados vinte 

participantes. Todos os voluntários foram esclarecidos da existência do trabalho, da 

necessidade de sua participação, da sua confirmação e do recolhimento do termo de 

consentimento livre e esclarecido assinados pelo pesquisador e voluntário. Em 

seguida foram fornecidas orientações de como jogar, o uso dos equipamentos (fones 

de ouvido e controle) assim como a duração do teste e, e pôr fim, apresentado o 

questionário de Bartle em seu formato digital. Todos os procedimentos aplicados 

seguem como realizado para o último grupo de testes.    

 Todos os vinte participantes tiveram seu perfil identificado pelo jogo digital 

adaptativo, sendo que dezoito confirmaram seu perfil com o resultado encontrado no 

formulário digital e somente dois obtiveram um perfil diferente, sendo eles os perfis de 
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um Socializador (que pelo formulário indicou um Explorador) e um Assassino (que o 

teve resultado pelo formulário como Conquistador). No Quadro 20 seguem os 

resultados da amostra. 

 

Quadro 20: Dados encontrados entre o jogo digital e o formulário (elaborado pelo autor) 

Arquétipo de Bartle Quantidade de perfis 
encontradas pelo jogo 

Quantidade de perfis 
encontradas pelo formulário  

Jogadores que concluíram 
o jogo por perfil 

Explorador (Explorer) 9 10 0 

Conquistador (Achiever) 5 6 3 

Assassino (Killer) 4 3 2 

Socializador (Socializer) 2 1 0 

  

 

A informação da última coluna indica os jogadores que terminaram o jogo e 

seus respectivos perfis, dentro dos vinte voluntários, cinco terminaram o jogo digital, 

contudo mesmo que o jogador não concluísse o jogo era possível averiguar qual foi o 

perfil encontrado durante sua sessão. 

Para isso foram utilizadas as variáveis que contavam o quanto foi coletado de 

itens, dinheiro, tarefas não concluídas, inimigos eliminados, se o jogador morreu 

durante a sessão, o nível de experiência e as medalhas adquiridas que corresponde 

a cada perfil do jogador. Desta forma, o progresso e as ações que o jogador tomou 

indicaram o perfil ao término da sessão do experimento e assim foi possível se 

certificar qual perfil o jogador desempenhou mesmo sem que o mesmo tenha 

concluído o ciclo de cinco tarefas de um perfil.  

Essas variáveis foram criadas baseadas nas descrições de preferência e 

características dos arquétipos de Bartle (STEWART, 2011, p.2) e estão descritas no 

Quadro 21. A coluna com as características observadas são as anotações realizadas 

do comportamento do jogador durante a sessões de jogo e relacionadas ao término 

do experimento. 
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Quadro 21: Métricas para cada perfil (elaborado pelo autor). 

Arquétipo de 
Bartle 

Variáveis correspondentes as 
características do perfil 

Características observadas dos voluntários 
 

Explorador 
(Explorer) 

Alta quantidade de tarefas incompletas; 
Baixo números de inimigos abatidos; 

Baixo valor de dinheiro; 
Baixo nível de mortes; 

Nível de experiência baixo; 
Diversos tipos de medalhas; 

Acúmulo de itens, por exploração. 

Evita o confronto com inimigos em um primeiro 
momento; 

Visita diversos locais do mapa; 
Não segue a sequência das tarefas; 

Não se preocupa com o tempo da sessão; 
Vasculham pontos de interação do cenário. 

Aceitam todas as tarefas. 

Conquistador 
(Achiever) 

Alto valor de dinheiro; 
Acúmulo de itens, por exploração e 

combate; 
Alta quantidade de tarefas concluídas; 

Alto nível de mortes. 

Confronta inimigos que tende a dar itens; 
Visitam locais que são informados pela tarefa; 

Preocupam-se com o tempo da sessão; 
Não recusa tarefas; 

Procura concluir as tarefas que iniciou. 

Assassino 
(Killer) 

Alto nível de experiência; 
Alta quantidade de itens, por combate; 

Alta quantidade de mortes; 
Alto números de inimigos abatidos;  
Baixo nível de itens, por exploração. 

Buscam o combate; 
Tendem a morrer mais em combate; 

Visitam locais que são informados pela tarefa; 
Tendem a recursar tarefas; 

Se preocupam em encontrar inimigos; 
Não tem paciência em ler as informações; 

Se perdem pelo mapa. 

Socializador 
(Socializer) 

Baixo nível de experiência; 
Baixa quantidade de itens, por combate e 

exploração; 
Baixa quantidade de mortes; 

Baixo número de inimigos abatidos; 
Alta interatividade com os personagens da 

história; 
Baixa valor de dinheiro. 

Prestam mais a atenção nas tarefas; 
Evitam combates; 

Visitam os locais informados; 
São cautelosos pelos cenários; 

Tendem a recusar tarefas com combate. 

 

No Apêndice A foram agregadas as informações e características de cada perfil 

das classificações pesquisadas levando como base a classificação de Bartle (1996), 

assim como descrito uma definição com base nas informações coletadas pelos 

voluntários observados desta pesquisa. 

Todos os voluntários completaram no tempo limite de 45 minutos, estipulado  

para a sessão, assim como demonstraram interesse em saber se existiam versões 

disponíveis em plataformas comerciais. Esses fatos levam a acreditar que o objetivo 

de criar um jogo digital que coloque o voluntário em um estado fluxo foi alcançado, e 

que o jogo digital adaptativo apresentado deram ao voluntário a sensação de participar 

de um teste de jogo comercial, mesmo que informado previamente que se tratava de 

um experimento de pesquisa acadêmica. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS  

O resultado que este trabalho buscava era saber se um jogo digital 

devidamente adaptado a uma classificação serve como um modelo de identificação 

de perfil de jogadores. Para isso, foram aplicados conceitos de criação de jogos (para 

obter um ambiente virtual imersivo e prazeroso) e instituídas dinâmicas para o jogador 

imergir num estado de fluxo.  

A adoção de um jogo dotado dos gêneros de RPG e Aventura/Ação, contribuiu 

para a criação de um enredo que contextualizasse as características dos quatro 

arquétipos de Bartle (1996) e, consequentemente a inteligência artificial apresentada 

propunha desafios equilibrados para cada perfil. Os resultados alcançados pelos 

jogadores resultariam nas suas preferências o que implica em sua identificação.   

Tendo o jogo digital adaptado e produzido, o trabalho convidou 20 voluntários 

para realização de sessões de jogo para validação da proposta. Todos os 

participantes foram classificados pela prototipação. Independente se o jogador 

terminou o jogo ou não, dentro dos quarenta e cinco minutos de duração da sessão o 

jogador foi identificado em um dos quatro arquétipos da classificação de Bartle (1996). 

Contudo para os jogadores que terminaram o jogo as tarefas que foram concluídas 

direcionavam para um dos quatro perfis, já para os que não terminaram foram 

utilizadas variáveis que se baseiam nas preferências dos perfis para identificá-lo.     

Para autenticação de todos os dados encontrados pelo jogo digital adaptativo, 

os participantes responderam ao The Bartle Test of Gamer Psychology, em que 80% 

dos resultados encontrados pelo formulário coincidiram com os identificados pelo jogo 

digital proposto. Tendo em vista esses fatos o trabalho chega à conclusão que o 

modelo proposto serve para identificação de perfil de jogadores por critérios da 

classificação de Bartle (1996). Os resultados se demonstraram satisfatórios, 

considerando que o objetivo foi alcançado pela proposta sugerida, entretanto alguns 

pontos podem ser aperfeiçoados no trabalho. Um deles é automatização do processo 

de análise de dados do jogo digital adaptativo. Nos casos em que o jogador não 

terminou o jogo foi necessário observar as variáveis manualmente para que chegasse 

a definição do perfil do jogador este processo poderia ser evitado se o jogo estivesse 

integrado a uma plataforma de game analytics, serviços disponíveis para servidores 

Google ou Amazon.  
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Com esse modelo de monitoramento e análise o teste poderia ser realizado em 

qualquer lugar, sendo solicitado ao voluntário um cadastro para registro de dados para 

pesquisa. A integração a um desses serviços tornará, também, possível o 

desenvolvimento de uma versão do jogo digital adaptativo com um modo para 

multijogadores, o que possibilita a análise de jogadores atuando com outros jogadores 

e abrindo novas possibilidades de análise de perfis dos jogadores.  

O que mudaria o formato da atual pesquisa na qual apresentou um jogo para 

interação de um jogador e aumentaria a quantidade da amostra coletada dos 

voluntários e talvez os resultados. 

Um ponto a ser observado é que a limitação de tempo para o teste do 

experimento e a presença do pesquisador durante a sessão de jogo pode ter afetado 

o comportamento do participante, sendo que alguns deles entenderam isso como um 

desafio e podendo ou não ter mudado seu comportamento ao jogar. 

Outro aprimoramento do trabalho é a utilização da versão atualizada da 

classificação de Bartle (2005) como base para identificação dos perfis. Esta versão 

descreve que um jogador pode evoluir com o tempo de jogo e que jogadores têm um 

perfil primário e secundário. 

Tais pontos levantados ampliariam as dimensões da atual pesquisa, contudo 

existem outras formas de contribuição que podem ser alcançadas com o tema deste 

trabalho para outras áreas. Um exemplo é a utilização do jogo digital adaptativo para 

classificação de crianças com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade 

(TDAH). Para isso seria necessário a parceria de um profissional da área psicológica, 

que daria os parâmetros para identificar o voluntario, e com isso adaptar o protótipo 

apresentado, o que poderia servir como uma ferramenta de auxílio. Outra área é a de 

recursos humanos, que poderia utilizar a ferramenta para identificar características de 

seus funcionários e averiguar as aptidões que eles têm e direcionar para atividade que 

melhor desempenha. 

Apesar deste trabalho ser desenvolvido voltado à identificação de jogadores, 

os métodos aplicados na construção de um jogo podem ser reutilizados para outros 

fins, fato que motiva a continuidade desta pesquisa e a produção de novas formas 

para que um jogo possa constituir uma ferramenta de mensuração e classificação de 

seus usuários. 
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Apêndice A – Arquétipos de cada classificação, características e definições 

Autor (es) Ano Arquétipo 

Bartle 1996 Killer 

Bateman e Boon 2005 Conqueres 

Yee 2007 Competition/Role-Playing/Teamwork 

Schuurman, De Moor, De Marez e Van Looy 2008 Outra pessoa/Competição/Melhorar as habilidades 

Bateman, Lowenhaupt e Nacke 2011 Artisan 

Nacke, Bateman e Mandryk 2014 Conquerors/Daredevils 

Mackzewski 2015 Disruptors 

Kahn, Shen, Ratan, Coary, Hou, Meng, 
Osborn e Williams 2015 Competitors/Escapists 

Características observadas nos voluntários do perfil 

Jogadores competitivos, que buscam a supremacia entre os demais, prefere uma ação frenética e não medem 
as consequências. Não hesitam o combate e com isso tendem a morrer mais vezes que os demais perfis, 
recusam tarefas que não geram o conflito e sempre buscam por oponentes. Não tem paciência em ler as 
informações e com isso se perdem pelo mapa.  

Variáveis que correspondem as características do perfil utilizadas como métricas no jogo 

Alto nível de experiência adquirido; Alta quantidade de itens adquiridos em combate; Alta quantidade de 
mortes; Alto números de inimigos abatidos; Baixo nível de itens, por exploração. 

 

Autor (es) Ano Arquétipo 

Bartle 1996 Achiever 

Bateman e Boon 2005 Wanderers 

Yee 2007 Advancement/Customization/Escapism 

Schuurman, De Moor, De Marez e Van Looy 2008 Melhorar as habilidades/Desafio/Satisfação 

Bateman, Lowenhaupt e Nacke 2011 Guardian 

Nacke, Bateman e Mandryk 2014 Achievers/Seekers/Survivors 

Mackzewski 2015 Achievers/Players 

Kahn, Shen, Ratan, Coary, Hou, Meng, 
Osborn e Williams 2015 Competitors/Completionists/Escapists 

Características observadas nos voluntários do perfil 

Jogadores que buscam o progresso no jogo, valores monetários, conquistas e desafios. Tentam ser 
cautelosos no que fazem, confrontam inimigos que geram itens, visitam locais que são informados pela tarefa 
e se preocupam com o tempo que estão jogando visando ter melhores performances, tendem a escolher as 
tarefas e concluí-las. 

Variáveis que correspondem as características do perfil utilizadas como métricas no jogo 

Alto valor de dinheiro; Acúmulo de itens, por exploração e combate; Alta quantidade de tarefas concluídas; 
Médio nível de mortes. 
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Autor (es) Ano Arquétipo 

Bartle 1996 Explorer 

Bateman e Boon 2005 Manageres 

Yee 2007 Discovery/Mechanics/Escapism 

Schuurman, De Moor, De Marez e Van 
Looy 2008 Desbravador/Excitação/Desafio/Liberdade 

Bateman, Lowenhaupt e Nacke 2011 Rational 

Nacke, Bateman e Mandryk 2014 Masterminds/Seekers 

Mackzewski 2015 Free Spirit 

Kahn, Shen, Ratan, Coary, Hou, Meng, 
Osborn e Williams 2015 Completionists/Smaty-pants 

Características observadas nos voluntários do perfil 

Jogadores que são estrategistas, mapeiam o local, buscam conteúdos escondidos e gostam de solucionar 
desafios que o jogo propõe, priorizam o conhecimento. Evita o confronto com inimigos em um primeiro 
momento, não seguem uma sequência de tarefas e não se preocupam com o tempo gasto. Tendem a 
vasculhar os cenários e as interações existentes com personagens ou itens. Não escolhem tarefas, mas não 
se preocupam em concluí-las. 

Variáveis que correspondem as características do perfil utilizadas como métricas no jogo 

Alta quantidade de tarefas incompletas; Baixo números de inimigos abatidos; Baixo valor de dinheiro; Baixo 
nível de mortes; Nível de experiência baixo; Acúmulo de itens, por exploração. 

 

Autor (es) Ano Arquétipo 

Bartle 1996 Socializer 

Bateman e Boon 2005 Participants 

Yee 2007 Relationship/Socializing/Role-Playing/Teamwork 

Schuurman, De Moor, De Marez e Van 
Looy 2008 Contato Social/Identidade/Passatempo/Outra pessoa 

Bateman, Lowenhaupt e Nacke 2011 Idealist 

Nacke, Bateman e Mandryk 2014 Socialisers 

Mackzewski 2015 Socialisers/Philanthropists 

Kahn, Shen, Ratan, Coary, Hou, Meng, 
Osborn e Williams 2015 Socialisers/Story-driven 

Características observadas nos voluntários do perfil 

Jogadores que são gostam de interpretação de personagens, na construção de novos relacionamentos e da 
socialização com os demais, buscam se tornar algo e fazer parte da história. Prestam a atenção nas tarefas e 
na história contada pelos personagens. Evitam combates e são cautelosos pelos cenários, gostam de 
interagir com personagens que estão no cenário e recusam tarefas que tenham o combate. 

Variáveis que correspondem as características do perfil utilizadas como métricas no jogo 

Baixo nível de experiência; Baixa quantidade de itens, por combate e exploração; Baixa quantidade de 
mortes; Baixo número de inimigos abatidos; Baixa valor de dinheiro; Maior número de interações. 

 

 

 

 

 

 



87 

Apêndice B – Game Design Document  
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Anexo A – Measuring Bartle-quotient 

The letters K (Assassins), S (Socializers), A (Achievements) and E (Explorers) 

are the archetypes, the + symbol assigns a point to each of them. 

 

1) Are you more comfortable, as a player on a MUD? 

Talking with friends in a tavern. (+S) 

Out hunting orcs by yourself for experience. (+A) 

2) Which is more enjoyable to you? 

Killing a big monster. (+A)  

Bragging about it to your friends. (+S) 

3) Which do you enjoy more in MUD quests? 

Getting involved in the storyline. (+S) 

A Getting the rewards at the end. (+A) 

4) Which would you rather be noticed for on a MUD? 

Your equipment. (+A) 

Your personality. (+S) 

5) Would you rather be? 

Popular. (+S) 

Wealthy. (+A) 

6) Which do you enjoy more on a MUD? 

Getting the latest gossip. (+S) 

Getting a new item. (+A)  

7) Which would you rather have, as a player on a MUD? 

A private channel, over which you and your friends can communicate. 

(+S) 

Your own house, worth millions of gold coins. (+A)  

8) Which would you enjoy more as a MUD player? 

Running your own tavern. (+S) 

Making your own maps of the world, then selling them. (+E) 

9) What's more important in a MUD to you? 

The number of people. (+S) 

The number of areas to explore. (+E) 

10) What's more important to you? 
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The quality of roleplaying in a mud (+S) 

The uniqueness of the features, and game mechanic (+E) 

11) You are being chased by a monster on a MUD. Do you? 

Ask a friend for help in killing it. (+S) 

Hide somewhere you know the monster won't follow. (+E) 

12) You're a player on a mud, and you want to fight a really tough dragon. 

How would you approach this problem? 

Get a big group of players to kill it. (+S) 

Try a variety of weapons and magic against it, until you find its weakness. 

(+E) 

13) You're a player on a MUD, and about to go into an unknown dungeon. 

You have your choice of one more person for your party. Do you bring? 

A bard, who's a good friend of yours and who's great for entertaining you 

and your friends. (+S) 

A wizard, to identify the items that you find there. (+E) 

14) Is it better to be? 

Feared. (+K) 

Loved. (+S) 

15) Someone has PK'ed you. Do you want to? 

Find out why, and try to convince them not to do it again (+S) 

Plot your revenge (+K) 

16) Which is more exciting? 

A well-roleplayed scenario (+S) 

A deadly battle (+K) 

17) Which would you enjoy more? 

Winning a duel with another player. (+K) 

Getting accepted by a clan. (+S) 

18) Would you rather:  

Vanquish your enemies? (+K)  

Convince your enemies to work for you, not against you? (+S)  

19) What's worse? 

To be without power. (+K)  

To be without friends. (+S)  

20) Would you rather:  
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Hear what someone has to say. (+S)  

Show them the sharp blade of your axe. (+K)  

21) On a MUD, a new area opens up. Which do you look forward to more?  

Exploring the new area, and finding out its history. (+E)  

Being the first to get the new equipment from the area. (+A)  

22) On a MUD, would you rather be known as?  

Someone who can run from any two points in the world, and really knows 

their way around. (+E)  

The person with the best, most unique equipment in the game. (+A) 

23) Would you rather: 

Become a hero faster than your friends? (+A) 

Know more secrets than your friends? (+E) 

24) Would you rather: 

Know where to find things. (+E) 

Know how to get things? (+A) 

25) Which would you rather do? 

Solve a riddle no one else has gotten. (+E) 

Getting to a certain experience level faster than anyone else. (+A) 

26) Do you tend to? 

Know things no one else does. (+E) 

Have items no one else does. (+A) 

27) On a MUD, would rather join a clan of: 

Scholars. (+E) 

Assassins. (+K) 

28) Would you rather win? 

A trivia contest. (+E) 

An arena battle. (+K) 

29) If you're alone in an area, do you think? 

It's safe to explore. (+E) 

You'll have to look elsewhere for prey. (+K) 

30) On a MUD, would rather be known for 

Knowledge. (+E) 

Power. (+K) 

31) Would you rather: 
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Defeat an enemy. (+K) 

Explore a new area. (+E) 

32) You learn that another player is planning your demise. Do you? 

Go to an area your opponent is unfamiliar with and prepare there. (+E) 

Attack him before he attacks you. (+K) 

33) You meet a new player. Do you think of him as? 

Someone who can appreciate your knowledge of the game. (+E) 

As potential prey (+K) 

34) On a mud, would you rather: 

Have a sword twice as powerful as any other in the game. (+A) 

Be the most feared person in the game. (+K) 

35) On a mud, would you be more prone to brag about: 

How many other players you've killed. (+K) 

Your equipment. (+A) 

36) Would you rather have? 

A spell to damage other players. (+K) 

A spell that increases the rate at which you gain experience points. (+A) 

37) Would you rather have? 

Two levels of experience. (+A) 

An amulet that increases the damage you do against other players by 

10%. (+K) 

38) Would you rather receive as a quest reward? 

Experience points. (+A) 

A wand with 3 charges of a spell that lets you control other players, against their will (Charm 

Person). (+K)  
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Anexo B – Mensurando o quociente de Bartle 

As letras K (Assassinos), S (Socializadores), A (Conquistas) e E (Exploradores) 

são os arquétipos, o símbolo + atribui um ponto a cada um deles. 

 

1) O que te deixa mais confortável quando está jogando MUD? 

Conversando com amigos em uma taverna. (+ S) 

Caçando inimigos sozinho. (+ A) 

2) O que é mais agradável para você? 

Matando um monstro grande. (+ A) 

Me vangloriando sobre isso para seus amigos. (+ S) 

3) O Que você prefere em suas missões no MUD? 

Se envolvendo no enredo. (+ S) 

Obtendo as recompensas no final. (+ A) 

4) O que você prefere ser notado no MUD? 

Seu equipamento. (+ A) 

Sua personalidade. (+ S) 

5) Você preferiria ser? 

Popular. (+ S) 

Rico. (+ A) 

6) O que você gosta mais em um MUD? 

Obter as últimas informações. (+ S) 

Obter um novo item. (+ A) 

7) O que você prefere, como jogador em um MUD? 

Um canal privado, que você e seus amigos podem se comunicar. (+ S) 

Sua própria casa, vale milhões de moedas de ouro. (+ A) 

8) O que você gosta mais de construir ao jogar? 

Construir sua própria taverna. (+ S) 

Fazer meus próprios mapas do mundo e vendendo-os. (+ E) 

9) O que é mais importante em um jogo para você? 

O número de pessoas. (+ S) 

O número de áreas a explorar. (+ E) 

10) O que é mais importante para você? 

O enredo que o jogo proporciona (+ S) 
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A singularidade dos recursos e a mecânica do jogo (+ E) 

11) Você está sendo perseguido por um monstro. O que você faz? 

Pede ajuda a um amigo para matá-lo. (+ S) 

Se esconda em algum lugar que você saiba que o monstro não seguirá. 

(+ E) 

12) Você quer lutar contra um dragão realmente difícil. Como você abordaria 

esse problema? 

Juntar um grande grupo de jogadores para matá-lo. (+ S) 

Tentar uma variedade de armas e magia contra ele, até encontrar sua 

fraqueza. (+ E) 

13) Você está prestes a entrar em uma masmorra desconhecida. Você ta 

escolha de mais uma pessoa para sua exploração, quem você leva? 

Um bom amigo seu e que é ótimo para entreter você e seus amigos. (+ 

S) 

Um assistente, para identificar os itens que você encontra lá. (+ E) 

14) É melhor ser? 

Temido (+ K) 

Amado. (+ S) 

15) Alguém te enganou. Você quer? 

Descobrir o motivo e convencê-los a não fazer isso novamente (+ S) 

Planejar sua vingança (+ K) 

16) O que é mais emocionante? 

Um cenário bem interpretado (+ S) 

Uma batalha mortal (+ K) 

17) O que você gostaria de mais? 

Ganhando um duelo com outro jogador. (+ K) 

Ser aceito por um clã. (+ S) 

18) Você prefere: 

Vencer seus inimigos? (+ K) 

Convencer seus inimigos a trabalhar para você e não contra? (+ S) 

19) O que é o pior? 

Estar sem poder. (+ K) 

Estar sem amigos. (+ S) 

20) Você prefere: 
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Ouvir o que alguém tem a dizer? (+ S) 

Mostrar sua a lâmina afiada do seu machado? (+ K) 

21) Quando surge uma nova área, o que você espera mais? 

Explorar uma nova área e descobrindo sua história. (+ E) 

Ser o primeiro a encontrar novos itens desta área. (+ A) 

22) Em um MUD, você preferiria ser conhecido como? 

Alguém com vasto conhecimento sobre o jogo. (+ E) 

Alguém com os melhores equipamentos do jogo. (+ A) 

23) Você prefere: 

Alcançar objetivos mais rápido que seus amigos? (+ A) 

Conhecer mais segredos do que seus amigos? (+ E) 

24) Você prefere: 

Saber onde encontrar coisas? (+ E) 

Sabe como conseguir as coisas? (+ A) 

25) O que você iria preferir fazer? 

Resolver um enigma. (+ E) 

Chegar ao nível máximo de experiência mais rápido do que qualquer 

outra pessoa. (+ A) 

26) Você tende a? 

Conheça as coisas que ninguém mais faz. (+ E) 

Ter itens que ninguém mais tem. (+ A) 

27) Em um MUD, você prefere se juntar ao clã de: 

Estudiosos. (+ E) 

Assassinos (+ K) 

28) Você prefere vencer? 

Um concurso de perguntas e respostas. (+ E) 

Uma batalha de arena. (+ K) 

29) Se você está sozinho em uma área, você procura? 

Conhecer melhor o lugar. (+ E) 

Exterminar tudo e todos. (+ K) 

30) Em um jogo, você prefere ser conhecido pelo seu: 

Conhecimento. (+ E) 

Poder. (+ K) 

31) Você prefere: 
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Derrotar um inimigo. (+ K) 

Explorar a nova área. (+ E) 

32) Você aprende que outro jogador está planejando sua morte. O que você 

faz? 

Você procura um ambiente onde pode ter mais conhecimento do que ele 

e surpreende-lo. (+ E) 

Ir para o ataque e destruí-lo. (+ K) 

33) Você conhece um novo jogador. Você pensa nele como: 

Alguém que pode apreciar seu conhecimento do jogo. (+ E) 

Minha próxima vítima (+ K) 

34) Você preferiria: 

Ter uma espada duas vezes mais poderosa que qualquer outra no jogo. 

(+ A) 

Ser a pessoa mais temida do jogo. (+ K) 

35) Você estaria mais propenso a se gabar? 

Quantos oponente você matou. (+ K) 

Os equipamentos que você tem. (+ A) 

36) Você prefere ter? 

Um feitiço para danificar outros jogadores. (+ K) 

Um feitiço que aumenta a taxa na qual você ganha pontos de 

experiência. (+ A) 

37) Você prefere ter? 

Dois níveis de experiência. (+ A) 

Um amuleto que aumenta o dano de outros jogadores em 10%. (+ K) 

38) Você prefere receber uma recompensa de missão? 

Pontos de experiência. (+ A) 

Uma varinha com 3 cargas de um feitiço que permite controlar outros 

jogadores. (+ K) 
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Anexo C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
(MAIORES DE IDADE) 

 

 

 

 

 

Esclarecimentos  

  

Este é um convite para você participar da pesquisa: CLASSIFICAÇÃO DE PERFIS DE 

JOGADORES POR MEIO DE UM JOGO DIGITAL ADAPTATIVO, que tem como 

pesquisador responsável Profa. Dra. Pollyana Coelho da Silva Notargiacomo.   

Esta pesquisa pretende usar um jogo digital para identificar o seu perfil de jogador, ao 

termino do tempo do experimento ou da conclusão do jogo. Para confirmação se o jogo teve 

eficiência em identificar o seu perfil, solicitamos que responda um questionário de classificação 

de jogadores.   

O motivo que nos leva a fazer este estudo é saber se um jogo digital tem como 

identificar seu perfil, esse procedimento é realizado por meio de um formulário com perguntas 

e sendo raro a criação de um jogo digital com esse foco.  

Caso você decida participar, você irá jogar o jogo digital oferecido com um tempo de 

duração de 45 minutos, durante esse período solicitamos que todas as suas atenções sejam 

voltadas para o jogo, após o termino do tempo ou conclusão do jogo, será entregue um primeiro 

questionário com trinta e oito questões que servirão para identificar o seu perfil e o segundo 

para saber sua opinião sobre o jogo digital.  

Durante a realização o participante irá utilizar fones de ouvido e 

computador/dispositivo móvel disponibilizado pelo pesquisador que contém o jogo digital, a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante que você poderia ter 

ao jogar em sua casa.  

Caso ocorra algum desconforto o experimento será interrompido até que o jogador se 

sinta disposto a jogar novamente, entretanto se não se sentir confortável novamente as 

atividades serão encerrar. Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a 

pesquisa, você terá direito a assistência imediata que será prestada pelo o pesquisador que estará 

monitorando e instruindo todo o processo do experimento. Não haverá nenhum gasto por parte 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

________________________________________________
_____________________________ 
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do participante da pesquisa como consultas médicas, exames ou quaisquer outros 

procedimentos terapêuticos 

   

 __________________      ___________________ 

(rubrica do Participante)              (rubrica do Pesquisador)  

 

                

A pesquisa será realizada no laboratório JAS3 (Jogos, Aprendizagem, Simulação, 

Sistemas e Sinais) localizado EDIFÍCIO MODESTO CARVALHOSA (PRÉDIO T) 

ANEXO 2º SUBSOLO, RUA PIAUÍ Nº 130, CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO, SÃO 

PAULO BRASIL, CEP 01302-907 e se você tiver algum gasto pela participação nessa 

pesquisa fica inteiramente por sua conta. Se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você será indenizado.  

 Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornece serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar.   

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos.  

 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas no laboratório 

JAS3 (Jogos, Aprendizagem, Simulação, Sistemas e Sinais) localizado EDIFÍCIO 

MODESTO CARVALHOSA (PRÉDIO T) ANEXO 2º SUBSOLO, RUA PIAUÍ Nº 130, 

CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO, SÃO PAULO BRASIL, CEP 01302-907, ou contatando os 

pesquisadores DANIEL DOMINGOS AKIRA DE SÁ PIMENTEL OHATA, no número 

(11)99872-3316 ou por e-mail danthyl@hotmail.com ou a Dra. POLLYANA COELHO DA 

SILVA NOTARGIACOMO, no número (11) 2114-8842 ou pelo e-mail 

pollyana.notargiacomo@mackenzie.br.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato no Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie que é um “Colegiado 

interdisciplinar, com múnus público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos" localizado na Rua Da 

Consolação 896 Ed João Calvino 4º andar sala 400, telefone 2766-7615 e e-mail: 
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prpg.pesq.etica@mackenzie.br, o horário de funcionamento do CEP - 2ª e 4ª feira das 15:00 às 

18:00 e 3ª e 5ª das 09:30 às 12:30, 6ª feiras não há atendimento.   

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o (a) 

pesquisador (a) responsável Daniel Domingos Akira de Sá Pimentel Ohata.   

Caso queira ter acesso às informações desta pesquisa – Após o processo, caso o 

participante tenha o interesse de saber qual é a sua classificação de perfil de jogador o 

pesquisador responsável se põe à disposição para explicação das características do seu perfil, 

entretanto essas características não foram definidas por esse trabalho e sim pelo modelo de 

classificação de perfil de jogadores de Bartle (1996).   

Em caso da existência de grupo controle e de resultados positivos da pesquisa, indicar 

que o mesmo procedimento será aplicado ao grupo controle.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

CLASSIFICAÇÃO DE PERFIS DE JOGADORES POR MEIO DE UM JOGO DIGITAL 

ADAPTATIVO, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

  

 São Paulo ____/______/_______.  

  

  

Assinatura do participante da pesquisa 

  

Declaração do pesquisador responsável  

  

Como pesquisador responsável pelo estudo CLASSIFICAÇÃO DE PERFIS DE 

JOGADORES POR MEIO DE UM JOGO DIGITAL ADAPTATIVO, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo.  
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Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas federais de ética, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 

humano.  

  

São Paulo ___/______/_______.  

  

  

Assinatura do pesquisador responsável 


