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RESUMO

RODINE,  Lucas.  Conquista:  Jogo  de  estímulo  a  criatividade  cognitiva  e
deliberada  de  jovens. Niterói:  Universidade  Federal  Fluminense,  2017.
(Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.)

Este projeto propõe um jogo de tabuleiro que estimula o raciocínio lógico e
estratégico  além  da  criatividade  cognitiva  e  deliberada  de  jovens  que
encontram-se no ensino médio para cima, com o intuito de ajudá-los a pensar
de  forma  diferente  e  chegar  a  conclusões  que  não  chegariam  de  forma
padrão. O jogo permite aos jogadores, ao mesmo tempo que se divertem,
exercitar seus cérebros de forma que pensem mais estrategicamente para se
chegar  a  uma  possível  conclusão  aos  seus  objetivos.  Possui  linguagem
visual que pretende se adaptar a diversos públicos tentando seguir o caminho
da simplicidade e o objetivo direto.
A ideia do jogo é fazer com que os próprios jogadores criem o tabuleiro do
jogo através de peças modulares de diferentes alturas nos quais representam
a  topografia  do  ambiente,  e  além  disso,  coloquem  as  paisagens  que
representarão aquele espaço dando assim mais liberdade para a imaginação
trabalhar.
O jogo possui diferentes personagens que podem ser alocados em diferentes
peões em cada rodada, trazendo assim a possibilidade de uma estratégia
diferente  a  cada  rodada.  Além  disso,  blefe  e  construção  de  baralho  e
gerenciamento de recursos fazem parte da estratégia do jogo.  

Palavras-chaves:  Jogo  de  tabuleiro.  Criatividade  cognitiva  e  deliberada.
Raciocínio lógico. Jovens. Estratégia.
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ABSTRACT

RODINE, Lucas. Título do trabalho: e subtítulo, se houver. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, 2017. (Trabalho de Conclusão de Curso 
de Graduação.)

This  project  proposes  a  board  game  that  stimulates  logical  and  strategic
reasoning  beyond  the  cognitive  and  deliberate  creativity  of  young  people
meeting  in  high  school  upwards  to  help  them  think  differently  and  reach
conclusions that are not would arrive by default. The game allows players,
while having fun, to exercise their brains so that they think more strategically
to  reach  a  possible  conclusion  to  their  goals.  It  has  visual  language  that
intends to adapt to different audiences trying to follow the path of simplicity
and the direct goal and also pieces that can be adaptable to several different
themes in some future.
The idea of the game is to make the players themselves create the game
board through modular pieces of different heights in which they represent the
topography of the environment, and in addition, put the landscapes that will
represent that space thus giving more freedom for the imagination. 
The game has different characters that can be allocated to different pawns in
each round, thus bringing the possibility of a different strategy to each round.
In addition, bluffing and building deck and resource management are all part
of the game strategy. 

Keywords:  Board  Game.  Cognitive  and  Deliberate  Creativity.  Logical
reasoning. Young people. Strategy.
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INTRODUÇÃO

Muitas pessoas precisam criar e planejar quando estão concretizando

um negócio,  desenvolvendo um projeto,  dando uma informação,  tomando

uma decisão, e com certeza, isso trará uma contribuição para a empresa e/ou

para a carreira  dessas pessoas.  A criatividade auxilia  no desenvolvimento

tanto de projetos simples quanto de projetos mais complexos.

A criatividade é um importante fator no desenvolvimento de um ser

humano, começando a ser exercida desde a infância. Uma pessoa criativa

consegue arrumar rapidamente soluções para algum problema em questão.

“...a criatividade se constrói porque as experiências que nos ocorrem, embora

únicas, podem se repetir” (PASSADORI, 2015). 

Uma pessoa muito criativa consegue entender com mais facilidade as

tarefas que necessitam ser feitas ou os problemas a solucionar, e isso faz

com que essas pessoas sejam facilmente  escolhidas para  a  vaga de um

emprego, ou consigam fazer um empreendimento de sucesso, por exemplo. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO

Para  servir  de  embasamento  para  o  projeto,  pesquisas  sobre  os

diferentes tipos de criatividades foram realizadas com o objetivo de ter um

entendimento maior sobre essa área da psicologia e a atuação do design

sobre  ela. Segundo  autor  Sylvio  Ribeiro  (2014),  existem  quatro  tipos  de

criatividades que serão melhor explicados a seguir.

1.1 Deliberada e cognitiva

A criatividade em que é necessário possuir o conhecimento através de

estudos sobre determinado assunto.  Com esse conhecimento,  o  indivíduo

tem  a  capacidade  de  pensar  em  diferentes  combinações  cabíveis  a  tal

assunto.

Utilizando o grande inventor dos Estados Unidos Thomas Edison como

exemplo,  podemos  explicar  de  foma  clara  como  funciona  a  criatividade

cognitiva  e  deliberada.  Para  trabalhar  com  esse  tipo  de  criatividade,  é

necessário  conhecer  bem  o  assunto  em  questão.  Assim  como  Thomas

Edison fazia com suas patentes, para se investir em tal produto é necessário

que você conheça todo o processo de produção que aquele produto teve.

Isso ajuda a melhorar de alguma forma possível a otimização de fabricação

ou até mesmo utilização do produto. 

1.2 Deliberada e emocional

Este tipo de criatividade requer tempo e solidão. Nesta, o indivíduo

utiliza menos a parte racional da situação e mais a parte emotiva, onde tenta

analisar o que pode ser melhorado nas ações do próprio indivíduo, como

alcançar seus objetivos e melhorar seus valores. 

Seguindo ainda as explicações de Sylvio Ribeiro, o córtex pré frontal

do cérebro é ativado sempre que precisamos tomar decisões, neste caso,

usando como exemplo, o que pode ser melhorado nas atitudes do próprio

indivíduo e como fazer isso. Neste tipo de criatividade ele também é ativado,
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juntamente  com o cingulato  que é  o responsável  por  processar  emoções

mais complexas.

1.3 Espontânea e cognitiva 

Esta criatividade “momentânea” ocorre quando o indivíduo se dispersa

do seu local de trabalho, estando em um ambiente mais natural fazendo-o

pensar de forma mais leve.

O caso de Newton ao pensar na Teoria da gravidade, quando uma

maçã caiu em sua cabeça. É quando você sabe que tem algo valioso nas

mãos,  mas  não  sabe  como  organizar  as  ideias  de  modo  que  resolva  o

problema.

1.4 Espontânea e emocional

Muito associada a artistas e músicos, este segmento da criatividade

não  exige  raciocínio  ou  analise  pois  como  o  próprio  nome  sugere,  é

espontânea.  Indivíduos  que  costumam  ler,  meditar  sobre  qualquer  coisa,

experimentar coisas novas, costumam ter picos de criatividade espontânea.
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2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

“O mundo dos negócios e das instituições em geral, tem se
revelado interessado no desenvolvimento da capacidade de pensar
aliado também com a educação. Pesquisas e estudos, tais como:
Getzels e Jackson (1962), Kneller (1978), Rogers (1982), Campos
e Weber (1987), Isaksen (1990), Goleman, Kaufmann e Ray (1992),
Alencar  (1995,  1999),  Valenti  (1995),  Martínez (1997),  Predebon
(1998), Bono (2000), foram desenvolvidos apontando a criatividade
como não sendo um atributo de gênios ou de pessoas iluminadas,
sendo  possível  seu  desenvolvimento  por  meio  de  determinadas
condições relacionadas a fatores sociais e culturais.

As  influências  ambientais,  ricas  em  estímulos  e  ações
vivenciais,  têm demonstrado,  reconhecidamente,  que o potencial
criativo  pode  ser  desenvolvido.  Como  qualquer  outro  traço  ou
característica  humana,  a  criatividade  necessita  de  condições
favoráveis,  podendo  ser  desenvolvidas  em  diferentes  níveis  e
intensidade. (ALENCAR, 1995).” 

“Todas  as  crianças  nascem  artistas,  o  problema  é  permanecerem

artistas  enquanto  crescem” (PICASSO  in  ROBINSON,  2010).  Isso  se  dá

devido  ao  padrão  de  “sucesso”  que  o  meio  influencia.  O  pensamento

divergente “é a habilidade de ver várias possibilidades de respostas para uma

questão” (idem, 2010), o que é essencial para a criatividade. O palestrante

explica que foi feito um teste com 1500 pessoas a fim de testar a capacidade

de pensamentos divergentes de dada população. Inicialmente esse teste foi

feito  apenas  com  crianças  de  5/6  anos  e  o  resultado  foi  de  98%  de

efetividade.  5  anos  depois  o  teste  foi  feito  novamente  com  as  mesmas

crianças e o resultado foi 50% de efetividade. Com isso, ele conclui que o

ensino das escolas estão “matando” a criatividade dos jovens, fazendo com

que os ensinem apenas como conseguir entrar para uma universidade. 

Hoje em dia podemos observar fortemente o desinteresse de jovens

com  relação  à  formação  acadêmica.  As  escolas  ensinam  os  alunos  a

chegarem às universidades, porém, após a universidade, ainda é necessário

uma  tese  de  mestrado  e/ou  doutorado  para  que  o  indivíduo  possa  ser

reconhecido no mercado profissional. Ainda assim, muitos dos que mais de

destacam foi devido à capacidade de terem ótimas ideias, de serem criativos.
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2.1. Objetivo

Criar um objeto de aprendizagem para jovens que estimule a utilização

de sua criatividade cognitiva e deliberada e um pensamento mais estratégico

para tomada de decisões. 

“Gamification é a estratégia de interação entre pessoas e empresas

com base no oferecimento de incentivos que estimulem o engajamento do

público  com as marcas de maneira lúdica”  (MOREIRA,  2011).  Este  é um

termo  bastante  utilizado  ultimamente  que  vem  ganhando  cada  vez  mais

importância nas empresas. Através disso, muitos funcionários de empresas

sentem um espírito competitivo/cooperativo com os outros funcionários para

conseguirem certas façanhas na empresa e com isso, certos bônus, sejam

benefícios na empresa, descontos com lojas parceiras, entre outros. É um

estímulo para os indivíduos fazerem cada vez mais e melhor.  As pessoas

gostam de  jogos  simplesmente  pelo  fato  de  que  o  jogo  sempre  traz  um

desafio.  A sensação  de  tarefa  cumprida,  de  recompensa  e  de  vitória  é

satisfatória, e é exatamente isso que induz as pessoas a jogarem, seja um

simples jogo de celular ou um jogo de tabuleiro com os amigos.

Através desse conceito, tem-se como base para esse projeto, um jogo

que estimule a criatividade cognitiva e deliberada de jovens tendo em vista

que grande parte da população do Brasil (82%, segundo a NPD Group em

2015 durante o evento Campus Party) jogam jogos em diversas plataformas.

2.2. Publico-alvo

Este  projeto  tem  como  público-alvo  adolescentes  e  adultos  que

gostam se aventurar em jogos de RPG e que gostam de passar horas em

longos jogos de estratégia pensando em como tomar controle do tabuleiro

nos boardgame, usando como exemplo, jogos do Game of Thrones e War.
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2.3. Resultados esperados

Espera-se exercitar a criatividade de jovens adolescentes através de

um jogo estratégico que relaciona lugares, pessoas e ambientes. Fazer com

que  os  usuários  sintam-se  mais  à  vontade  tomando  atitudes  incomuns,

errando e arriscando para construir algo novo em suas mentes. Além disso,

espera-se  também  que  os  usuários  consigam  pensar  de  forma  mais

estratégica e proveitosa possível através da experiência que obtiveram com o

jogo para o melhor funcionamento e prática da ideia em questão.
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3. PROBLEMATIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO

Na abordagem do problema, fez-se necessária, como etapa do projeto,

a  identificação  e  classificação  dos  fatores  ergonômicos  pertinentes  ao  se

utilizar jogos de tabuleiro ou de cartas em diferentes ambientes e levando em

consideração o número de usuários possíveis. 

3.1. Problematização ergonômica

Na problematização é feita a etapa da categorização dos problemas

encontrados observando o uso de luminárias, seguindo o livro “Ergonomia –

Conceitos  e  Aplicações”  (MORAES,  Anamaria  de;  MONT’ALVÃO, Claudia,

2012). Os problemas encontrados foram separados nas seguintes categorias:

3.1.1. Problemas interfaciais:

Dependendo de como for montado o ambiente de jogo, da quantidade de

usuários e do jogo em si,  pode não haver  espaço suficiente para o bom

conforto  dos  usuários,  prejudicando  assim  sua  postura  e  causando

problemas ao sistema muscular e/ou esquelético.

Figura 1: Pessoas jogando board games

Fonte: http://blog.somosgeeks.com.br
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3.1.2 Problema instrumental:

É necessário que a interface dos objetos que são utilizados nos jogos

sejam claros e objetivos para que o entendimento seja rápido e fluido. 

Figura 2: Exemplo de interface de board game

Fonte: https://pt.boardgamearena.com

Na figura acima, podemos analisar um bom exemplo de interface. É

possível  observar  sem  dificuldades  uma  divisão  de  “blocos”  que  podem

carregar  diferentes  informações  sem  causar  um  mínimo  de  confusão  ao

observador. 
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Figura 3: Exemplo de interface de board game

Fonte: https://boardgamegeek.com

Diferentemente  da  figura  anterior,  podemos  analisar  uma  certa

confusão na interface deste jogo. Os elementos estão se misturando, não

existe uma paleta de cores limitante e o espaço disponível para cada função

do jogo está extremamente apertado

3.1.3 Problema informacional/visual:

Muitas vezes os jogos são baseados em informações visuais e isso faz

com que as suas peças, tabuleiros e manuais sejam claros e precisos para o

melhor entendimento dos usuários.
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Figura 4: Exemplo de jogo com clara e objetiva 
comunicação visual

Fonte: https://www.pokerstars.com

3.1.4 Problema interacional:

As informações visuais nos jogos precisam fazer com que os usuários

criem certa afinidade com o produto, pois isso fará com que os usuários se

sintam mais à vontade para jogar/experimentar o produto.

A  interface  mostrada  nas  figuras  acima  instiga  a  curiosidade  do

jogador,  colocando  elementos  atípicos  que  não  são  encontrados  muitas

28

Figura 5: Exemplo de interface

Fonte: hearthstone.com e www.hearthpwn.com, respectivamente



vezes em outros jogos do gênero. A cor na borda da imagem diferencia o

personagem que está jogando, as diferentes formas em que cada número

está situado significam funções diferentes e pesos diferentes de acordo com

os números, as ilustrações são sempre feitas por profissionais reconhecidos

na área, a ideia de 3D pelo sombreamento dos elementos dispostos na carta,

todos esses elementos instigam a curiosidade do usuário, são extremamente

simples e por isso, intuitivos.

3.1.5 Problemas psicossociais:

Geralmente os jogos, sejam de tabuleiro, cartas ou eletrônicos, podem

ser jogados por mais de uma pessoa. A interação entre os indivíduos que

utilizarão os jogos precisa ser boa para que não haja desentendimento e

conflitos entre eles.
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Figura 6: Pessoas interagindo enquanto jogam board games

Fonte: www.mosigra.ru



3.1.6 Problemas instrucionais:

Todos os jogos de tabuleiros e cartas precisam vir com manuais de

instrução  e  estes  precisam ser  claros  e  diretos  explicando  como  são  as

regras dos jogos propostos para que não haja problemas psicossociais entre

os jogadores.
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Figura 7: Exemplo de manual de instrução de board game

Fonte:spacebiff.com



3.2 Tabela GUT

Na tabela GUT foram analisados os principais problemas identificados 

na análise de similares listados na problematização ergonômica.

Tabela 1: GUT

Problemas Gravidade Urgência Tendência GxUxT
Interfacial

Espaço para os usuários na
hora de utilizar o jogo

4 3 2 24

Instrumental
A interface dos objetos

precisa ser clara e objetiva 
5 3 3 45

Informacional visual
Devido a interação com

peças, tabuleiros e
manuais, a informação

visual precisa ser clara e
objetiva

5 4 2 40

Interacional
As informações visuais

criam empatia entre usuário
e produto, isso fará com que
os usuários se sintam mais

à vontade para
jogar/experimentar o jogo

5
5 3 75

Psicossocial
A interação entre os

indivíduos
5 5 5 125

Instrucionais
É necessário entender o

manual de instruções
corretamente para se

entender como utilizar o
produto

5 5 3 75

Fonte: O autor
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De acordo com a construção da tabela GxUxT, pode-se concluir que

os  problemas  que  envolvem  a  interação  entre  os  usuários  foram

considerados de maior relevância. 

Logo em seguida,  os  problemas instrucionais  e  interacionais  foram

considerados  de  suma  importância,  pois  assim  como  qualquer  jogo,  o

compreendimento das regras e interfaces dispostas precisam ser rápidos e

diretos.
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3.3 Sistematização

Para  se  definir  os  requisitos  do  projeto,  tais  como  a  meta  e  as

disfunções, é necessário definir primeiro o seu sistema alvo. O sistema alvo

nesse caso é o desenvolvimento da criatividade de jovens.

Essa etapa segue com a elaboração de três tabelas, retiradas do livro

“Ergonomia - Conceitos e Aplicações”, que auxiliam na definição do sistema

alvo, de todos os elementos contidos dentro do ambiente do sistema e de

aspectos macros que envolvem desde supra-sistema até o ecossistema que

esse  sistema  alvo  está  inserido  (MORAES,  Anamaria  de;  MONT’ALVÃO,

Claudia, 2012, pp. 118-122). 

Gráfico 1: Caracterização e posição serial do sistema (AMBIENTE DO SISTEMA: Coações

físicas no entorno do sistema; culturais, sociais, políticas, econômicas que obstaculizam o

atingimento da meta do sistema)

Fonte: O autor
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3.3.1. Ordenação hierárquica do sistema

34

Gráfico 2: Ordenação hierárquica do sistema

Fonte: O autor



3.3.2 Modelagem Comunicacional do sistema
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Gráfico 3: Modelagem comunicacional do sistema

Fonte: O autor



4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS

Observando  o  contexto  ao  qual  o  produto  pertence,  foi  feita  a

identificação  e  a  análise  da  composição  dos  ambientes  onde  se  utilizam

jogos e de produtos similares ao material que será projetado.

4.1 Análise de similares

Criado por Ole Kirk Christiansen na Dinamarca na década de 30, o 

brinquedo Lego é utilizado por muitos pela sua incrível infinidade de 

combinações possíveis. Com o Lego é possível fazer o que a sua imaginação

lhe permitir. Existem diversas peças com formatos diferentes onde é possível 

encaixá-las da forma que o usuário achar melhor.
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Figura 8: Peça de lego

Fonte: https://shop.lego.com



DiXit é um jogo de tabuleiro onde os jogadores precisam contar uma

história, poema ou simplesmente dizer uma palavra que se assemelhe com a

ilustração  das cartas  que têm em suas  mãos,  ilustrações essas que são

surrealistas para facilitar o estímulo da criatividade dos jogadores. 

 

Figura 10: Cartões ilustrados utilizados no jogo DiXit

Fonte: https://es.wikipedia.org
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Black Stories é um jogo em que, para jogar, é necessário um narrador

e os jogadores. O narrador conta uma parte de uma história cuja história

completa apenas ele sabe e o objetivo dos jogadores é descobrir  o resto

desta com perguntas em que as respostas sejam apenas “sim” ou “não”. Este

jogo já  possui  uma versão  atualizada em aplicativo  de  celular  mostrando

poder ser bastante versátil. 

Figura 11: Caixa do jogo Black Stories

Fonte: www.galapagosjogos.com.br
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Dungeons and Dragons é o pioneiro dos jogos de Role Play Game

(RPG).  Para  jogar  este  jogo,  os  jogadores  precisam  fazer  uma  ficha

mostrando todas as características dos seus personagens. Eles seguem uma

narrativa geralmente de cunho épico, cabe ao “mestre” do jogo, aquele que

narra a história para os jogadores, decidir qual temática será abordada na

partida. Os jogadores precisam interpretar seus personagens de acordo com

o background inventado por eles no início da partida e, de acordo com a sua

interpretação e seus feitos, podem ser recompensados de alguma forma. O

RPG  é  aconselhado  por  muitos  profissionais  da  área  de  psicologia  para

crianças que são tímidas, possuem problemas de ansiedade ou até mesmo

em casos de depressão.

Figura 13: Jogo de RPG de mesa

Fonte: www.tecmundo.com.br
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Figura 12: RPG de mesa

Fonte: roll20.net



Combate é um jogo que possui como temática uma guerra. Nele os

personagens são distintos por diferentes patentes do exército. O objetivo do

jogo  é  claro:  Descobrir  e  capturar  a  bandeira  do  jogador  adversário.  O

jogador que tiver a melhor estratégia será o vencedor
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Figura 14: Caixa do jogo "Combate"

Fonte: www.ludopedia.com.br



Xadrez é um dos jogos de tabuleiro mais antigos e conhecidos que

existem. Apenas dois jogadores por vez podem jogar este jogo. Um jogo de

estratégia  que  dispõe  de  seis  tipos  de  peças  diferentes  e  um  total  de

dezesseis peças dispostas no início da partida para cada jogador. O objetivo

do jogo é deixar a peça “rei” do adversário sem saída concluindo a jogada

com  um  “xeque-mate”.  Por  ser  um  jogo  extremamente  “aberto”,  sendo

limitado somente pelas limitações de cada peça, o xadrez é um jogo onde

existem uma vasta gama de estratégias e movimentos diferentes a serem

estudados.

Figura 15: Jogo de xadrez

Fonte: www.jogos360.com.br
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4.2 – Tabela PNI

Nesta fase do projeto é feito um quadro comparativo entre os diferentes

tipos de jogos observados na análise de similares para uma boa distinção

sobre seus diferentes pontos positivos, negativos e interessantes.
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Tabela 2: PNI dos similares analisados anteriormente

Similares Positivos Negativos Interessantes

Lego
- Imaginação é o limite 

- Fácil compreensão

- Peças que podem
machucar

- Não possui um objetivo
específico, o que pode

acabar causando enjoo do
brinquedo

- Mundialmente
conhecido

DixIt
- Obriga os jogadores a

serem criativos

- Regras de difícil
compreensão

- Possui peças pequenas
que podem sumir facilmente

- Ilustrações
surrealistas, servem
tanto para crianças

quanto para
pessoas de idades

maiores

Black
Stories

- Bem adaptável (é
possível jogar tanto em

versão digital, quanto na
versão de tabuleiro sem

mudança alguma)

- Regras de difícil
compreensão

- Os jogadores não têm
penalidades por errarem
suas ações, assim, não

precisam pensar tão a fundo

- A curiosidade é
um dos fatores que

mais motiva os
jogadores

Role
Playing
games

- O jogador se sente na
liberdade de fazer/ser o

que quiser

- A imaginação é o limite

- Pode ser bem difícil de se
jogar na primeira vez,

dependendo da companhia e
do psicológico do jogador

- Um dos próprios
jogadores é quem

deve limitar as
ações dos outros

jogadores

Combate

- Estimula o raciocínio
lógico

- Bom design para
esconder as peças que

não podem ser vistos pelo
outro jogadores

- Fácil compreensão

- Número máximo de
jogadores: 2

- Poucas peças,
jogo simples

Xadrez

- Grande liberdade para
fazer estratégias

- Fácil compreensão

- Número máximo de
jogadores: 2

- Mundialmente
conhecido

- Média de um
minuto para

montagem do
tabuleiro

Fonte: O autor
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A  análise  de  similares,  através  da  técnica  do  PNI,  serviu  para

identificar  o  que  tem de  interessante  nos  jogos  que  são  encontradas  no

mercado,  evitando  seus  pontos  negativos  e  aproveitando  seus  pontos

positivos. 

Através da análise da tabela de PNI dos similares vistos acima, chega-

se à conclusão de que os jogos que dão mais liberdade aos jogadores são os

que  mais  estimulam  sua  criatividade  e  também  é  necessário  ter  regras

simples, de compreensão direta para uma afeição melhor e mais rápida dos

jogadores com o jogo.
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5. SÍNTESE E DEFINIÇÃO DE REQUISITOS

Para organizar os dados colhidos e as inferências já realizadas, essas

informações foram distribuídas em tabelas para facilitar sua visualização e

posteriormente, a definição de requisitos.

5.1 Análise antropométrica

Para  fazer  a  análise  antropométrica  do  manuseio  das  peças  foi

utilizado como referência o livro “As Medidas do Homem e da Mulher: Fatores

Humanos em Design” (DREYFUSS, Henry, 2009) para buscar as medidas da

maior e menor mão. Foi usado como percentil  da análise os percentis 99

(maior  homem)  e  1  (menor  mulher)  buscando  um  dimensionamento  que

proporcione conforto para o usuário enquanto interage com o projeto. 
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Figura 16: Manequins antropométricos das mãos do maior homem e da menor mulher 
respectivamente

Fonte: DREYFUSS, 2009
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Figura 17: Manequins antropométricos do maior homem 
(acima) e da menor mulher (abaixo)

Fonte: O autor



5.2 Modelagem Verbal

Para que seja possível criar um jogo onde a criatividade e estratégia

dos  jogadores  seja  fluida  e  contínua,  a  modelagem verbal  listada,  de

forma esquemática a seguir foi proposta:

1 Campo  de  influência:  Auxiliar  no  desenvolvimento  da  criatividade

cognitiva  e  pensamento  estratégico  junto  ao  raciocínio  lógico  do

usuário;

2 Fator  de  influência:  Diferentes  situações dispostas  aos jogadores e

quantidade de jogadores envolvidos na partida;

3 Características:  Manual  de  instruções,  diferentes  peças,  linguagem

visual que se adapte ao tema;

4 Restrições: Fácil compreensão das regras, número mínimo/máximo de

jogadores;

5 Especificação  verbal:  Composto  de  materiais  que  resistam  ao

tempo/uso;

6 Critérios  para  a  seleção  de  alternativas:  Estética,  diversão  dos

usuários, estímulo de criatividade, liberdade criativa para os jogadores

e pensamento estratégico.

7 Temática:  Para  estimular  ainda  mais  a  criatividade  dos  usuários,

pensar  em uma temática com diferentes personagens e topografias

que influenciam suas escolhas faz com que os jogadores “vivam” um

pouco mais a experiência de criar um mundo completamente novo.
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5.3 Requisitos do projeto

Dado o objetivo de estimular uma parte do cérebro dos usuários, que

em sua maioria serão jovens, os seguintes requisitos foram listados de

forma que não se torna uma tarefa cansativa, enjoativa ou forçada para

os usuários:

1. Desenvolver a criatividade dos usuários

2. Aprimorar o pensamento lógico e estratégico dos usuários

3. Rápidas e fáceis instruções para que seja compreendido por todos

4. Coerência visual entre as peças

5. Forte interação entre os jogadores

6. Diversão dos usuários

5.4 Restrições do projeto

Como restrições que o produto deve ter para seu bom funcionamento 
sem problemas temos:

1. Número mínimo e máximo de jogadores
2. Altura das peças (caso houver) para melhor ajustamento à mão dos 

usuários
3. Espaço de uso do produto de acordo com o número de jogadores
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6 – GERAÇÃO E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS

Para a geração de alternativas  foi  feito  um  brainstorm focando em

jogos  que  forçassem  o  jogador  a  utilizar  sua  criatividade  e  pensamento

estratégico.

As ideias da geração de alternativa seriam apenas uma base para que

fossem aprofundadas posteriormente à seleção.

A seguir,  as  alternativas  estão  divididas  entre  “jogos  de  tabuleiro”,

“jogos de cartas” e “jogos eletrônicos” para melhor organização.
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6.1.1 Jogos de tabuleiro

Alternativa 01:

Esta  opção  seria  um jogo  cujo  objetivo  é  alcançar  o  “território”  do

oponente fazendo o tabuleiro  através de peças preestabelecidas forçando

assim os jogadores a pensarem numa estratégia para vencerem.
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Figura 18: Primeira alternativa para geração de alternativas

Fonte: O autor



Alternativa 02:

A ideia é fazer um jogo de tabuleiro onde os jogadores teriam um 

personagem criado aleatoriamente seguindo um mapa com uma série de 

estímulos que fizessem o jogador a interpretar o que o personagem com as 

características sorteadas faria em dada situação. 
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Figura 19: Segunda alternativa para a geração de alternativas

Fonte: O autor



6.1.2 Jogos de cartas

Alternativa 3:
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Figura 20: Verso de carta feita para a terceira alternativa 
da geração de alternativas

Fonte: O autor
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Figura 22: Carta de característica dos personagens da terceira 
alternativa

Fonte: O autor

Figura 21: Frente de carta feita para a 
terceira alternativa da geração de 
alternativas

Fonte: O autor



Nesta alternativa, os jogadores sorteariam as características de seus

personagens em cada rodada assim como uma carta  diferente.  Em cada

carta 3 opções de narrativas a serem seguidas pelos jogadores, e em cada

uma dessas 3 opções, mais 3 opções suscetivamente, dando um total de 27

narrativas  diferentes  para  os  jogadores.  O  objetivo  do  jogo  é  conseguir

interpretar o personagem com as características sorteadas na rodada, aquele

com a história/interpretação mais convincente durante uma série de rodadas

ganha o jogo.

Alternativa 4:

Nesta opção os jogadores sorteariam diversos temas e criariam em 

conjunto uma história que envolvesse um protagonista e uma narrativa 

baseadas em diferentes situações dispostas em cartas. O objetivo do jogo 

seria chegar até o fim com a mesma narrativa trabalhando em conjunto com 

os outros jogadores.
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Figura 23: Quarta alternativa para a geração de alternativas

Fonte: O autor



6.1.3 Jogos eletrônicos

Alternativa 5:

Os  jogadores  precisariam  contar  uma  história  sobre  determinada

ilustração no celular que se altera em determinado tempo, tendo que adaptar

a  narrativa  à  ilustração  seguinte  sem  perder  o  sentido  da  história.  Esta

alternativa  poderia  ser  substituída  também  por  um  jogo  de  cartas,  a

vantagem de ser eletrônico é a possibilidade de expansão do jogo após certo

tempo no mercado, trazendo assim mais ilustrações e histórias para serem

criadas pelos usuários.
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Figura 24: Quinta alternativa para a geração de alternativas. 
Ilustrações retiradas das redes sociais do artista Pedro Krüger

Fonte: O autor



Alternativa 6:

Um  aplicativo  de  celular  ou  tablet em  que  os  jogadores  devem

observar uma sequência de ilustrações e pensar em como é a real história

por trás das imagens.
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Figura 25: Sexta alternativa para a geração de alternativas (Ilustração retirada das redes 
sociais do artista brasileiro Pedro Krüguer Garcia)

Fonte: O autor



6.2 Seleção de alternativas

Para a seleção de alternativas foi feita a seguinte tabela para escolher

qual das alternativas cumpria os requisitos de suma importância.

Desenvolve a
criatividade?

Estimula o
raciocínio

estratégico?

Fácil
compreensão?

Coerência
visual?

Diversão
do

usuário?

Interação
entre os

jogadores?

Alternativa 1 X X X X X
Alternativa 2 X X X
Alternativa 3 X X X X X
Alternativa 4 X X X X
Alternativa 5 X X X X
Alternativa 6 X X

6.3 Matriz decisória

A matriz decisória do jogo foi  dividida de acordo com os requisitos

elaborados anteriormente. Os pesos atribuídos também estão relacionados

com a importância do desenvolvimento e diversão do usuário, uma vez que

apresentam requisitos específicos. As notas atribuídas a cada item específico

variam de zero à cinco multiplicado pelo peso de importância dado.

Tabela 3: Matriz decisória da seleção de alternativas

Peso Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 Alt.5 Alt.6
Nota Valor Nota Valor Nota Valor Nota Valor Nota Valor Nota Valor

Estimular a
criatividade

5 2 10 2 10 5 25 3 15 3 15 4 20

Aprimorar
pensamentos
estratégicos

6 5 30 1 6 2 12 2 12 2 12 3 18

Fácil
compreensão

2 3 6 5 10 3 6 3 6 4 8 4 8

Coerência
visual

1 5 5 5 5 4 4 1 1 2 2 3 3

Diversão do
usuário

4 3 12 3 12 5 20 4 16 4 16 2 8

Interação
entre os
usuários

3 5 15 2 6 5 15 5 15 4 12 3 9

Total 78 49 82 65 65 66

Fonte: O autor
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Após certo avanço trabalhando com a alternativa 03 selecionada de

acordo com a matriz  decisória,  notou-se que esta alternativa não possuía

complexidade nem materialidade para se tornar um trabalho de conclusão de

curso. Devido este motivo, a alternativa 01, que ficou em segundo lugar na

matriz decisória, foi a escolhida para se trabalhar. 
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6.4 Detalhamento da alternativa escolhida

As  peças  foram  divididas  em  diversos  tópicos  para  melhor
compreensão de cada uma em seu funcionamento no jogo. 

Tabela 4: Lista de peças disponíveis no jogo

Tipo de peça Caracterização das peças

Peças base
(topografia)

Depressão Planície Planalto -

Peças de
paisagens

Florestas Rios Montanhas Deserto -

Peças de
construção

Muralhas Pontes Túneis -

Peças extras Estandartes
Suportes

para cartas
-

Cartas Bobo Camponês Soldado Catapulta Cavaleiro Monge Espião

Fichas de
recursos

Água Madeira Pedra Ouro Comida -

Ficha de
primeiro
jogador

-

Caixa
Gaveta

para peças
base

Gaveta para
peças de

paisagens e
construções

Gaveta
para

playmats e
regras do

jogo

Gaveta para
cartas, fichas

e suportes
para cartas

-

Playmat
Playmat de

peões
Playmat de
construções

Playmat de
persongens

-

Fonte: O autor

6.4.1 – Peças de base (Topografia)

As  peças  projetas  a  seguir  foram  feitas  pensando  na  concepção

através da impressora 3D disponível na faculdade e para produção em larga

escala,  seriam  feitas  como  são  feitas  as  peças  de  jogos  de  tabuleiro

normalmente, através de moldes com plástico injetável. 
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A ideia desta alternativa é fazer com que o jogador, desde o início do

jogo,  pense  em  estratégias  para  facilitar  sua  vitória  com  o  passar  das

rodadas. Tendo isto em mente, as peças do jogo foram projetadas para que

os próprios jogadores criem o tabuleiro, o que também influenciará em muitas

possibilidades diferentes de cada partida.

Um jogo sem tabuleiro que permite que os jogadores criem o próprio

cenário os faz pensar mais estrategicamente além de ainda assim estimular a

criatividade imaginando como seria o campo criado. 

Através dessas ideias e conceitos, as seguintes peças foram projetas:
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Figura 26: Depressão: Peça que formará o tabuleiro quando em conjunto com outras 
semelhantes. 

Fonte: O autor



Essas peças representam as condições geográficas que formarão o

tabuleiro.  O  furo  no  centro  da  peça  serve  para  encaixar  as  peças  que
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Figura 27: Planície: Peça que formará o tabuleiro quando em conjunto com outras 
semelhantes. 

Fonte: O autor

Figura 28: Planalto: Peça que formará o tabuleiro quando em conjunto com outras 
semelhantes. 

Fonte: O autor



representam  as  paisagens  dos  locais,  como  florestas,  rios,  desertos  e

montanhas. Já os furos nas laterais podem ser preenchidos ao decorrer do

jogo onde  serão postas  as  peças  que representam as  construções  feitas

pelos jogadores nos terrenos como muralhas, pontes e túneis.

O tabuleiro será formado à medida que os jogadores coloquem estas

peças uma adjacente a outra, com suas regras de posições e quantidades

descritas no manual.

Outras formas de peças como hexágonos e triângulos no lugar dos

quadrados também foram levados em consideração, porém o tempo de cada

partida estava ficando extremamente  maior  e  a  movimentação dos peões

complexas demais o que dificultaria no entendimento mais rápido das regras

do jogo.

6.4.2 – Peças de paisagens

As  peças  a  seguir  servem para  o  recolhimento/gerenciamento  dos

recursos  de cada  jogador  e  também influenciam nas  movimentações  dos

peões.  É  a  segunda  parte  do  tabuleiro  a  ser  formada,  logo  após  a

organização de todas as peças que representam as condições geográficas.

Todas  as  peças  aqui  expostas  foram  feitas  através  dos  programas

“SolidWorks” e “Fusion 360”.
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Esta peça representa a paisagem de floresta, seu formato foi definido

pensando na fácil associação com árvores. A altura na base da peça inclui o

encaixe em qualquer peça base.

Esta  peça  representa  a  paisagem de  rio.  Foi  projetada  para  haver

continuação com outra peça de rio, caso haja. As curvas na parte superior da

peça foram feitas para que seu formato se assemelhe mais com o de um rio.
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Figura 29: Árvore: Peça de paisagem

Fonte: O autor

Figura 30: Rio: Peça de paisagem

Fonte: O autor



Ela possui três encaixes diferentes para aumentar a resistência da peça ao

se encaixar na base.

Variação da peça anterior

Esta peça representa a montanha no jogo. Apesar do grande volume

que esta ocupa (3,8x3,8x3,5cm), seu formato foi pensado em 2D para manter
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Figura 31: Rio 2: Peça de paisagem

Fonte: O autor

Figura 32: Montanha: Peça de paisagem

Fonte: O autor



a padronização das formas das outras peças. Seus furos foram feitos para

que haja o encaixe da peça “túnel” que será mostrada mais posteriormente. 
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Figura 34: Deserto: Peça de paisagem (Vista de baixo)

Fonte: O autor

Figura 33: Deserto: Peça de paisagem (Vista de cima)

Fonte: O autor



Esta peça ocupa toda a superfície da base, incluindo todos os furos.

Ela representa o deserto e como regras do jogo, nada pode ser construído

nela. Seu espaço sem detalhes ajuda na visualização de um deserto, onde

encontramos apenas areia.

6.4.3 – Peças de construção

Durante o jogo, os jogadores poderão colocar outros tipos de peça,

chamadas de “construções” que devem ser postas apenas nas extremidades

das bases. As construções serão descritas a seguir:

Suas  representações  gráficas  foram  pensadas  para  que  se

parecessem  o  máximo  possível  com  o  real  levando  em  consideração  o

tamanho das peças, a simplicidade que devem ter, o programa utilizado para

a modelagem em 3D e os métodos utilizados para a produção. 

Esta  peça  representa  uma  muralha  para  impedir  jogadores  de

passarem  pela  casa  em  que  está  localizada.  O  furo  localizado  na  parte

inferior da peça serve para que as ouras peças de rio e ponte (explicada

posteriormente) possam ser encaixadas na mesma base que esta.
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Figura 35: Muralha: Peça de construção

Fonte: O autor



Representando uma ponte, serve para ser colocada apenas acima de

rios para que seja possível cruzá-los, devido a isso, a altura do arco é maior

do que a altura dos rios mostrados anteriormente.
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Figura 36: Ponte: Peça de construção

Fonte: O autor

Figura 37: Túnel: Peça de construção

Fonte: O autor



Como  dito  anteriormente,  a  peça  túnel  se  encaixa  na  peça  que

representa a montanha. Esta peça sempre deve ser utilizada em dupla

6.4.4 – Peças extras

Por  último  temos  as  peças  sem  classificação  exata,  que  são  os

“peões” e “estandartes”. Serão ao todo 8 peões controlados por jogador e

que  seriam  diferenciados  ou  por  alto-relevo  na  própria  peça  ou  por  um

adesivo  vinil.  Para  que  seja  utilizado  a  técnica  de  alto-relevo,  seriam

necessários  mais  oito  moldes  diferentes,  o  que  encareceria  muito  a

produção, ao contrário da técnica de adesivagem dos números no peão. 

É a peça que carrega o objetivo do jogo. Se encaixará no centro da

base de cada jogador e possuirá uma cor diferente para um.
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Figura 38: Peça extra: Estandarte

Fonte: O autor



Os peões seriam representados pelas famosas peças “meeple”, que

surgiram com o jogo “Carcassonne” no início da década de 2000. De lá pra

cá, essas peças foram utilizadas em outros jogos devido à fácil adaptação e

fabricação da mesma. A escolha dessa peça foi devido ao fácil encontro para

peças de reposição e fabricação mais acessível, podendo ser feita facilmente

com corte a laser em MDF.

Todas  as  peças  descritas  acima  seriam  produzidas  em  escala

industrial através de um molde com plástico injetável, assim como são feitas

as peças referentes a outros jogos de tabuleiros. 

Além  das  peças  de  plástico,  também  serão  feitas  cartas  de

personagens e fichas de recursos que serão descritas posteriormente.

69

Figura 39: Meeples

Fonte: www.meeplesource.com



6.4.5 – Cartas

Foram  feitos  diversos  estudos  de  cores  e  estilos  visuais  para  se

encontrar  algo  que  atendesse  bem  ao  público  e  ao  mesmo  tempo  se

adaptasse bem a narrativa do jogo. Todas as imagens foram feitas tentando

seguir uma paleta de cores para que houvesse uma padronização entre os

elementos gráficos:

70

Figura 40: Paleta de cores utilizada na concepção dos elementos gráficos do
jogo

Fonte: O autor



Nesta paleta de cores, a escala principal se encontra na segunda linha

da imagem, as cores que encontram-se ao redor são variações que foram

necessárias  se  fazer  de  acordo  com  as  imagens,  estas  variações  estão

organizadas na ordem de mais claro para mais escuro seguindo de cima para

baixo.

As cores principais selecionadas na escala pantone seguindo a ordem

da tabela da esquerda para a direita são:

Ao mesmo tempo em que foram pesquisadas as melhores cores que

se  adequariam  bem  ao  tema  tomando  como  base  algumas  imagens  de

referências de pinturas antigas e obras de artes que representassem uma

época medieval, também foi pensado em como seriam vistas as cores por

indivíduos daltônicos. 

As imagens a seguir mostram a paleta de cores ajustada à visão de

um  daltônico.  Estas  imagens  foram  feitas  através  do  site  www.color-
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Figura 41: Paleta de 
cores com nomenclatura
Pantone

Fonte: O autor

http://www.color-blindness.com/


blindness.com no qual é possível enviar uma imagem e escolher qual tipo de

daltonismo gostaria que a imagem fosse alterada. Dentre esses tipos estão:

anomalia tricromática, anomalia dicromática e a anomalia monocromática. 

A anomalia  tricromática  pode  ser  dividida  entre  “red-weak”,  “green-

week” e “blue-weak”, já a anomalia dicromática pode ser dividida entre “red-

blind”,  “green-blind”  e  “blue-blind”.  A  anomalia  monocromática  pode  ser

dividida apenas entre “monochromacy” e “blue cone monochromacy”.

Seguem as imagens da tabela de cores exemplificando cada um dos

tipos de daltonismo:
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Figura 42: Exemplo da paleta de cores através da visão "red-weak"  ou 
“protanomaly” da anomalia tricromática

Fonte: www.color-blindness.com

http://www.color-blindness.com/
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Figura 43: Exemplo da paleta de cores através da visão "green-weak"  ou 
“deuteranomaly” da anomalia tricromática

Fonte: www.color-blindness.com
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Figura 44: Exemplo da paleta de cores através da visão "blue-weak"
ou "tritanomaly" da anomalia tricromática

Fonte: www.color-blindness.com

Figura 45: Exemplo da paleta de cores através da visão "red-blind" 
ou "protanopia" da anomalia dicromática

Fonte: www.color-blindness.com
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Figura 46: Exemplo da paleta de cores através da visão "green-blind" 
ou "deuteranopia" da anomalia dicromática

Fonte: www.color-blindness.com

Figura 47: Exemplo da paleta de cores através da visão "blue-
blind" ou "tritanopia" da anomalia dicromática

Fonte: www.color-blindness.com
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Figura 48: Exemplo da paleta de cores através da visão 
"Monochromacy" ou "Achromatopsia" da anomalia 
monocromática

Fonte: www.color-blindness.com

Figura 49: Exemplo da paleta de cores através da visão "Blue cone
monocracy" da anomalia monocromática

Fonte: www.color-blindness.com



Todas as imagens foram pensadas para se comportarem de maneira

mais direta possível, utilizando linguagem simples e cores chapadas para se

adaptar  a diferentes públicos.  A cor  branca no fundo das cartas tanto de

personagens  quanto  de  recursos  (mostradas  posteriormente)  é  bastante

valorizada  para  manter  um  design  simples,  claro  e  direto,  além  de  ter

semelhança  com  as  outras  peças  no  jogo.  O  círculo  no  fundo  dos

personagens foi  feito  para  criar  contraste  com o resto  do jogo.  Todos os

elementos são trabalhados no formato quadrado para criarem união entre as

peças.  Criar  o  contraste  com o  círculo  no  fundo  dos  personagens e  nos

símbolos  que  caracterizam  os  próprios  personagens  cria  uniformidade  e

união entre os significados apropriados.

Muitos  elementos  gráficos  foram  divididos  entre  as  quatro  cores

vermelho,  azul,  amarelo  e  verde.  Essas  cores  foram  escolhidas  por  se

diferenciarem muito bem umas das outras e assim, facilitando a divisão de

peças e outros elementos para cada jogador.

Além das cores, as silhuetas dos personagens também são de suma

importância, pois trabalha com a ideia de gestalt da imagem. Se a silhueta de

um objeto ou personagem na imagem for de difícil leitura, o leitor demorará

mais para entender a imagem. 

As linhas brancas ao redor  de todos os personagens foi  feita  para

destacar os personagens do fundo de forma bem simplificada mesclando-se

com  o  fundo  branco  da  carta,  não  chamando  atenção  do  usuário

desnecessariamente.

Importante  destacar  também  que  quando  um  jogo  de  tabuleiro  é

exportado, grande parte da demora é dada pela tradução de seus textos (que

muitas vezes acontece de forma errada) e por esses motivos, a tentativa de

se trabalhar em elementos visuais com quase nenhum texto foi trabalhada.
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Esta  carta  de  personagem  representa  o  camponês  no  jogo.  Seu

símbolo foi trabalhado para que, ao olhar, rapidamente seja associado a um

trabalhador nos tempos medievais representando uma ferramenta de cultivo.
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Figura 50: Carta de personagem Camponês

Fonte: O autor

Figura 51: Imagens de referência para carta de personagem 
Camponês

Fonte: pinterest.com



Esta carta representa a catapulta, Desenhada de forma simplificada

para  atender  a  diversos  públicos.  Seu  símbolo  foi  desenhando  para

representar, de forma simplificada, o lançador da catapulta. 
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Figura 52: Carta de personagem Catapulta

Fonte: O autor

Figura 53: Imagens de referência 
para carta de personagem Catapulta

Fonte: pinterest.com



O cavaleiro neste jogo é uma das peças que se destacam pela sua

boa usabilidade, por isso, foram postas cores que se destacam das demais.

Seu símbolo representa um cavalo pois a movimentação deste personagem é

dada pela velocidade e o alcance que este animal alcança em comparação

com os demais personagens.
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Figura 54: Carta de personagem Cavaleiro

Fonte: O autor

Figura 55: Imagens de referência para carta
de personagem Cavaleiro

Fonte: pinterest.com



Esta carta representa o “Bobo” no jogo, todos os jogadores começam

com quatro destas. Por existir em grande quantidade, um alívio cômico foi

posto em seu design, além disso, suas cores foram postas como cores base

para  que  não  ganhasse  destaque  algum.  Por  representar  um boneco  de

treino na idade medieval, seu símbolo é representado por um símbolo de tiro

ao alvo.
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Figura 56: Carta de personagem Bobo

Fonte: O autor

Figura 57: Imagem de referência
para a carta de personagem 
Bobo

Fonte: Google images



O espião no jogo. Assim como é trabalhado em filmes e outros jogos,

os personagens que cumprem função de espião possuem cores neutras e

não  chamativas,  tendo  em  vista  que  sua  função  precisa  ser  furtiva.  Os

tecidos verdes distribuídos pelo personagem foram postos com o propósito

de mostrar aos jogadores como aquele tipo de personagem se caracterizaria

com a cor específica de cada jogador. Seu símbolo foi baseado no símbolo

de espião encontrado em diversos universos, um olho aberto, dando a ideia

de que está sendo vigiado ou observado.
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Figura 58: Carta de personagem 
Espião

Fonte: O autor

Figura 59: Imagens de referência 
para carta Espião

Fonte: pinterest.com



O monge em muitos universos é associado a alguma figura religiosa,

para que não haja nenhum tipo de repulsão à imagem, foi decidido criar uma

nova imagem que,  exposta de forma correta,  substitui  a imagem religiosa

sem problemas. Seu símbolo é mais um reforço para a ideia.
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Figura 60: Carta de personagem Monge

Fonte: O autor

Figura 61: Imagens de referência para 
carta Monge

Fonte: pinterest.com e google images



A carta de soldado segue a lógica do espião, suas cores foram postas

para mostrar aos jogadores como esse personagem se caracterizaria com as

cores  de  cada  jogador.  Seu  símbolo  foi  pensado  inicialmente  como  uma

espada  e  um  escudo  juntos,  mas  a  ideia  de  simplicidade  não  estava

coerente, então foi decidido retirar a espada.
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Figura 62: Carta de personagem Soldado

Fonte: O autor

Figura 63: Imagens de referência para 
a carta Soldado

Fonte: pinterest.com



A carta de reserva serve para substituir qualquer carta que tenha se

tornado inutilizada por qualquer motivo. Seu design foi  feito  para seguir  a

lógica do mais simples possível. A fonte utilizada é a mesma fonte da logo do

jogo: “Ancient”, uma fonte que lembra as escrituras medievais segundo filmes

e jogos que também representam este universo. O fundo branco foi escolhido

para não criar contraste com as outras cartas de personagens.
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Figura 64: Carta de personagem reserva

Fonte: O autor



O verso das cartas contem apenas a logo, ainda seguindo a lógica do

mais direto possível.  O fundo preto foi  escolhido para criar  contraste com

todos os elementos que se caracterizam pela cor branca.

As cartas de personagens possuem as seguintes medidas: 5,0x5,0cm

e foram feitas com papel couché 300g e impressas com impressão a laser .

Seu tamanho é dado para facilitar o esquema de blefe descrito no manual e

isso  também reduzirá  o  tamanho do suporte  feito  para  o  posicionamento

adequado das cartas.

6.4.6 – Fichas de recursos

As fichas de recursos possuem medidas de 3,0x3,0cm e podem ser

feitas com papel paraná com 2,1cm de espessura, sua impressão seria feita

com  vinil  base  látex.  Seu  formato  quadrado  foi  escolhido  pensando  na

combinação de elementos contidos no jogo, visto que as peças de montagem

principais possuem formato cúbico, as ficham sendo de formato quadrado

seriam melhor aceitas. O branco no fundo da maioria das fichas de recursos

se dá para manter a padronização com as cartas de personagens, as fichas
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Figura 65: Verso das cartas de personagens

Fonte: O autor



que não possuem fundo branco precisavam se diferenciar de alguma for pois

são considerados “recursos especiais”.
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Figura 66: Ficha de recurso pedra

Fonte: O autor

Figura 67: Ficha de recurso água

Fonte: O autor
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Figura 68: Ficha de recurso madeira

Fonte: O autor

Figura 69: Ficha de recurso comida

Ficha de recurso comida



Informações  obtidas  como  melhor  tamanho  de  peças,  orçamento,

materiais  utilizados  comumente,  fabricação  em  larga  escala  e  modo  de

fabricação  foram  obtidas  em  uma  visita  para  entrevista  na  empresa  de

prototipagem  de  jogos  de  tabuleiro  “Game  Maker”,  localizada  na  rua  da

Carioca, no Centro da cidade Rio de Janeiro, aconselhada por pessoas da

área. 

6.4.7 – Ficha de primeiro jogador

Para determinar a ordem dos turnos durante o jogo foi necessário criar

algo que comunicasse aos jogadores a vez de cada um em cada turno do

jogo. Foi decidido então fazer uma peça especial para representar o primeiro

jogador do turno, tendo em vista que a ordem sempre será no sentido horário

após o jogador que possuir esta peça. 

A imagem decidida foi uma coroa pois a mesma representa poder, e o

jogador  que  começa  tem  uma  vantagem  significativa  no  jogo.  Suas

dimensões são 5x7,5cm, isto  para se destacar das demais peças criando
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Figura 70: Ficha de recurso ouro

Fonte: O autor



contraste em relação a forma. Suas especificações fora o tamanho são iguais

as fichas de recursos.

6.4.8 - Caixa

Calculando o volume ocupado por peça, estimando a quantidade de

peças repetidas, chegou-se a conclusão de que a caixa deveria possuir a

dimensão de 21x21x20cm sendo feita de maneira artesanal e ainda tentando

manter um formato cúbico para que “dialogue” melhor com o restante das

peças do jogo (mais detalhes na seção de desenho técnico). 

6.4.9 – Playmats

O “playmat” é quase um “manual rápido” de cada jogador, onde ele

teria as informações necessárias no que diz respeito à movimentação dos

seus  personagens,  custos  de  cada  elemento  disponível  no  jogo,

características  especiais,  etc.  Em outras  palavras  é algo como um atalho

para as informações mais necessárias durante o jogo que estará sempre em

mãos para  não haver  a  necessidade de se  procurar  no  manual  em todo

momento.  Existirão  símbolos  que  ligarão  as  cartas  de  personagens  ao

playmat para que o jogador possa identificar rapidamente as características

únicas de cada personagem
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Figura 71: Ficha de primeiro 
jogador em escala 1:1

Fonte: O autor



Playmat focado nos personagens representando o jogador da cor vermelha.
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Figura 72: Playmat de informações sobre personagens e suas habilidades

Fonte: O autor



Playmat focado nos peões representando o jogador da cor vermelha.
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Figura 73: Playmat de informações sobre peões e suas habilidades

Fonte: O autor



Playmat focado  nas  paisagens  e  construções  em  escala  1:1

representando o jogador da cor vermelha.

Os  modelos  de  playmats expostos  anteriormente  se  repetem  para

cada  jogador  alterando  suas  cores  para  seus  respectivos  jogadores.  Os

símbolos foram utilizados para que os usuários façam ligação direta com as

respectivas  cartas  e  os  textos  foram simplificados  e  reduzidos  o  máximo

possível  sem que haja alterações nas regras  para  seguir  com a ideia  de
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Figura 74: Playmat de informações sobre paisagens e construções

Fonte: O autor



simplificação de textos tomada durante todo o processo de desenvolvimento

do jogo.

6.4.10 – Manual de instruções

Mais  um  elemento  para  composição  do  jogo,  temos  o  manual  de

instruções. O manual feito para esse jogo foi baseado em diversos manuais

de jogos diferentes porém na questão de informações contidas, ele teve forte

influência de um em manual em específico, o do jogo de tabuleiro de Game

of Thrones,  por conter muitas informações e possuir forte organização em

seus tópicos.

Na questão gráfica,  foi  decidido fazer fundo branco com linguagem

direta,  seguindo ainda o proposto  em todo o desenvolvimento  do projeto.

Com um total de 19 páginas, o manual se tornou um pouco extenso, porém

todas as informações são necessárias para o claro entendimento do jogo.

O manual mede 20x20cm ainda seguindo a ideia de padronização de

formas, ainda assim, possui uma boa área para leitura e a fonte utilizada para

os títulos importantes no manual foi a mesma fonte utilizada na logo criada

para o jogo. As figuras das cartas e fichas contidas no manual foram postas

em escala 1:1 para facilitar ainda mais o compreendimento das funções de

cada peça.
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A capa do manual foi feita pensando na simplificação e unidade com

os elementos gráficos do jogo. Ao pegá-la, o usuário logo perceberá sobre o

que  se  trata,  podendo  dispensar  assim  informações  como  “manual  de

instruções” ou figuras ilustrativas, dessa forma, a capa do manual se torna

igual ao verso das cartas, porém com cores opostas para dar contraste e

clareza na visualização.
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Figura 75: Capa do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 76: Página 01 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 77: Página 02 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 78: Página 03 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 79: Página 04 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 80: Página 05 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 81: Página 06 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 82: Página 07 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 83: Página 08 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 84: Página 09 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 85: Página 10 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 86: Página 11 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 87: Página 12 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 88: Página 13 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 89: Página 14 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 90: Página 15 do manual de regras

Fonte: O autor



111

Figura 91: Página 16 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 92: Página 17 do manual de regras

Fonte: O autor
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Figura 93: Página 18 do manual de regras

Fonte: O autor



6.4.11 – Suportes para cartas

Existirão 8 suportes de cartas para cada jogador seguindo a ordem

dos respectivos peões. A ideia inicial era fazer com MDF ou compensado,

porém  todos  os  suportes  juntos  aumentaram  o  peso  das  peças

significativamente,  então,  optou-se  por  fazer  através  de  papel  couché

dobrado sem perder  sua funcionalidade.  Além de ser  mais leve e barato,

ainda economiza material e é menos degradante. Os suportes para cartas

possuem dimensões de 7x22cm e serão dobráveis, as linhas de dobras serão
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Figura 94: Página 19 do manual de regras

Fonte: O autor



marcadas para facilitar a leitura do usuário e evitar que faça a dobra de forma

errada.
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Figura 95: Suporte para as cartas correspondentes aos peões 1 e 2 do jogador azul

Fonte: O autor
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Figura 96: Suporte para as cartas correspondentes aos peões 3 e 4 do jogador azul

Fonte: O autor
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Figura 97: Suporte para as cartas correspondentes aos peões 5 e 6 do jogador azul

Fonte: O autor
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Figura 98: Suporte para as cartas correspondentes aos peões 7 e 8 do jogador azul

Fonte: O autor



6.5 Cartas e fichas 1:1
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Para melhor compreendimento com relação a como os elementos 
gráficos se comportam juntos uns dos outros e também com relação ao 
tamanho das peças, a imagem acima demonstra todas as cartas disponíveis 
no jogo e seus versos assim como também encontram-se em escala 1:1.
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7. MODELO FÍSICO

Para melhor composição das regras foi feito um modelo provisório com

folhas,  papel  paraná e peças de outros jogos de tabuleiro.  Através desse

modelo, foi possível observar o tempo de duração de cada rodada, tempo de

duração completo do jogo, diferentes técnicas que poderiam ser utilizadas,

acessórios  para  auxiliar  no  desenvolvimento  e  na  jogabilidade  do  jogo  e

soluções  para  alguns  problemas.  Pessoas  de  diferentes  idades  foram

chamadas  para  jogar  este  modelo  rústico,  que  foi  muito  bem-aceito  pela

maioria. 

Um grande ponto que foi observado foi a demora em que estava tendo

durante cada rodada. Dependendo dos jogadores, o jogo pode terminar em

04:00 horas ou 01:30. Após algumas pesquisas e tentativas de se encurtar a

duração do jogo, foi  observado que muitos jogos de estratégias possuem

também este acontecimento. Por ser um jogo em que as pessoas precisam

pensar e calcular esquematicamente suas estratégias, isso faz com que o

jogo demore muito mais.

Abaixo seguem fotos do modelo utilizado para melhor planejamento

das regras e melhor entendimento da concepção final das peças:
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Figura 99: Modelo rústico para elaboração de regras

Fonte: O autor



123

Figura 100: Modelo rústico para elaboração de regras

Fonte: O autor



Para a concepção deste modelo inicial, foi utilizado papel paraná para

as peças de base, papel comum para algumas peças de cenários, construção

e cartas de personagens, peças de outros jogos para substituir os meeples e

tampinhas de cerveja, feijão e palitos de dentes para substituir as fichas de

recursos.

Após a concepção do modelo inicial, deu-se inicio à impressão 3D de 

testes para o modelo final feito na própria universidade: 
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Figura 101: Modelo rústico para elaboração de regras

Fonte: O autor



Infelizmente o resultado obtido com a impressão 3D das peças não foi

o  esperado.  As  peças  não  se  encaixavam  e  nem  era  possível  fazer  o

refinamento  das  mesmas  com  facilidade.  Após  uma  conversa  com  um
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Figura 102: Peças do modelo anterior impressas em impressora 3D 
feitas na universidade

Fonte: O autor



profissional da área, foi esclarecido que a máquina que utilizaram não estava

calibrada adequadamente para fazer peças com esse nível de detalhamento.

Através destas observações, serviços profissionais foram procurados

para informação de orçamentos. As empresas procuradas foram “Cammada”,

“KOIOS”, “3DKYO Desenvolvimentos”,  e “Universe 3D”. Todos os contatos

informaram que a impressão sairia em torno de R$: 1700,00. Cerca de 17,50

por  peça,  e  apenas  a  empresa  “Universe  3D”  forneceu  uma  tabela  com

preços unitários de cada peça resultando num total  de R$: 273,10, sendo

este valor, a soma de todas as peças em valores unitários. 

Devido os altos valores de orçamentos, foram estudados novas formas

para a produção dos protótipos. Após certa procura, chegou-se a conclusão

de que poderiam ser mais baratas e menos prejudiciais a natureza se as

peças fossem feitas através de corte à laser de MDF. Por ser um jogo onde

serão  necessários  muitos  encaixes,  durante  pesquisas  e  entrevistas  com

profissionais  da  área  foi  observado  que  o  MDF  pode  expandir-se  com

umidade e com isso,  conclui-se  que também poderia  ser  trabalhado com

plástico acrílico pela questão da não deformação independente do clima e

pelo preço acessível.

Apesar  de  mais  caro,  o  material  acrílico  ainda  pode  ser  reciclado

tendo  100% de  reaproveitamento.  “...esse  processo  é  possível  por  ser  o

acrílico  um  termoplástico  que  não  sofre  alterações  significativas  na  sua

estrutura química durante o reaproveitamento, permitindo ser fundido após o

processo  de  recuperação  do  monômero  de  metacrilato  de  metila”

(BAPTISTA, Eduardo de Assis)

Com essas informações, alguns testes foram feitos e os seguintes 

resultados foram obtidos:
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Figura 103: Peças feitas com corte a laser em acrílico para 
testes de encaixes, tamanho, funcionalidade, entre outros

Fonte: O autor

Figura 104: Processo de produção 
do corte a laser

Fonte: O autor



Após o corte em acrílico a diferenciação de algumas peças se deu 

através de uma base com MDF (este processo será melhor descrito 

posteriormente), e sua junção foi feita com cola específica para materiais 

acrílicos utilizada por um profissional.
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Figura 105: Aplicação feita por um 
profissional da cola específica para 
acrílico nas peças base do jogo

Fonte: O autor



8. PROTÓTIPO

Devido ao sucesso dos testes, grande parte do protótipo foi feito com

chapa de acrílico, utilizando o corte a laser para maior precisão na produção

das  peças  pois,  como  descrito  anteriormente,  acrílico  é  um material  que

resiste a diferentes temperaturas e possui uma longa vida útil, o que é o ideal

para este tipo de produção além de ainda ser 100% reciclável.
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Figura 106: Bases feitas com chapa de acrílico e MDF

Fonte: O autor
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Figura 107: Lista de peças feitas com corte acrílico e impressão 3D

Fonte: O autor



Para  melhor  compreensão  das  peças  listadas  acima,  seguem  os

nomes correspondentes a cada número:

1 – Peça denominada “Floresta” feita com corte acrílicos;

2 – Peça denominada “Rio” feita com corte acrílicos;

3 – Peça denominada “Muralha” feita com corte acrílico;

4 – Peça denominada “Montanha” feita com ABS, impressão 3D (mais

explicada posteriormente);

5 e 6 – Vista superior e inferior, respectivamente, da peça denominada

“Deserto”, feita com corte acrílico;

7 – Peça denominada “Estandarte” feita com corte acrílico;

8 – Peça denominada “Túnel” feita com corte acrílico;

9 – Peça denominada “Ponte” feita com corte acrílico;

10 – Peça denominada “Rio Curvo” feita com corte acrílico.

Todos os cortes e colagens do material  acrílico, mais o lixamento e

colagem  das  bases  de  MDF  das  peças  “Base”  foram  feitas  na  empresa

“Kapla Sign”. O valor da chapa de acrílico foi de R$ 200,00 e cada corte para

as peças saiu em torno de R$ 3,50, resultando num total de R$ 413,00 (mais

a placa de acrílico: R$ 613,00).
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Além das peças que foram feitas com acrílico, foi  possível também

trabalhar com MDF, pois nem todas as peças precisam de um encaixe rígido,

por esse motivo, os peões dos jogadores foram feitos com MDF. 
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Figura 108: Meeples (Peões) dos jogadores feitos com MDF

Fonte: O autor



Utilizando material disponível na faculdade foi decidido usar madeira

compensada  por  estar  disponível  gratuitamente  e  por  ser  um  material

reciclável. O corte na parte superior da peça foi feito pelo próprio autor com

serra tico-tico disponível no laboratório de desenho industrial da universidade.

Já as partes inclinadas nas extremidades da peça foram feitas também no

laboratório da universidade com lixadeira de cinta. 
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Figura 109: Unidade das  primeiras
peças de base para cartas de 
personagens

Fonte: O autor

Figura 110: Produção das primeiras peças 
de base para as cartas

Fonte: O autor



Após observar que a espessura do compensado e a aparência não

condiziam com a linguagem visual do jogo em nada, foi  decidido alterá-la

para o formato de papel couché como descrito anteriormente.
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Figura 111: Bases para cartas feitas com papel couché

Fonte: O autor

Figura 112: Suportes para cartas impressos e cortados à 
esquerda e dobrados  e em uso à direita

Fonte: O autor



Devido  a  grande  espessura  necessária  das  peças  “bases”,  não  foi

possível trabalhar a peça inteira com acrílico, por isso sua espessura foi feita

através de cortes de MDF com espessuras de 0,6cm, 1,5cm e 2,5cm com

serra circular na própria universidade. O acabamento inicial deixou a desejar,

porém, as peças após lixadas alcançaram o nível desejado de satisfação.
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Figura 113: Peças bases adjacentes para mostrar diferenciação de altura

Fonte: O autor



A peça  denominada  “montanha”  teve  um  problema  semelhante  a

espessura das peças “bases”, porém não foi possível trabalhá-la nem com

MDF nem com plástico acrílico pois ela possui encaixes muito precisos. A

solução encontrada foi fazê-la com Impressão 3D, pois além de sua grande

espessura ainda precisaria de certo grau de refinamento.  A empresa KRYO

foi a responsável pela impressão dessas peças cobrando um valor de R$

25,00, um ótimo preço em comparação com as demais (R$ 60,00). 
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Figura 114: Peça "montanha" feita com impressão 3D

Fonte: O autor



Já na parte gráfica do jogo, as cartas foram feitas com papel cuchê

300g, com impressão a laser e corte com faca. Para as fichas de recursos do

jogo  e  a  ficha  de  primeiro  jogador,  foi  utilizado  papel  paraná  2mm  e

impressão e corte a laser. Ambas foram impressas com máquina capaz de

imprimir além do CMYC tradicional, light cyan, light magenta, light yellow e

light black, tornando assim a impressão das cores mais fiel ao planejado.
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Figura 115: Cartas de personagens impressas

Fonte: O autor
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Figura 117: Fichas de recursos simples "água" impressas

Fonte: O autor

Figura 116: Verso das cartas de personagens impresso

Fonte: O autor
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Figura 118: Fichas de recursos simples "madeira" impressas

Fonte: O autor

Figura 119: Fichas de recursos simples "pedra" impressas

Fonte: O autor
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Figura 120: Fichas de recursos especiais "comida" impressas

Fonte: O autor

Figura 121: Fichas de recursos especiais "ouro" impressas

Fonte: O autor
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Figura 122: Ficha de primeiro jogador impressa

Fonte: O autor



Os  serviços  de  impressão  das  cartas  de  personagens,  fichas  de

recursos e corte dos meeples foi realizado pela empresa Game Maker citada

anteriormente.  O  valor  cobrado  para  a  impressão  de  um conjunto  de  70

cartas coloridas frente  e  verso  foi  de  R$:  34,00,  o  valor  de  90 fichas de

recursos coloridas frente e verso foi de R$: 36,00 e o valor cobrado para os

36  meeples disponíveis no catálogo da loja já colorido por eles foi de R$:

108,00.
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Figura 123: Exemplo de montagem das peças durante o jogo

Fonte: O autor



Pela  limitação  de  cores  da  chapa  de  acrílico  foi  decidido  fazer

adesivos  em  vinil  cortados  a  laser  para  colagem  das  peças  e  melhor

visualização do conjunto como um todo enquanto estão juntos. Durante a

apresentação  intermediaria  da  disciplina,  alguns  alunos  disseram  que

gostariam de fazer a colagem dos adesivos nas peças assim como forneciam

os jogos de tabuleiro durante as décadas de 90 e início de 2000. Esta era

uma  prática  muito  comum,  porém,  deixou  de  ser  executada  devido  à

facilidade de fazer peças com as cores próprias durante a fabricação, além

de que não são todas as pessoas que têm paciência para colar adesivos nas

peças ou que entendem a forma correta de colocação.
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Figura 124: Arquivo para impressão dos adesivos em vinil 

Fonte: O autor



Após  testes  com as  peças  utilizando  esses  adesivos,  chegou-se  a

conclusão  de  que  alguns  poderiam  ser  alterados,  caracterizando  mais

algumas peças e  aproximando mais  a  paleta  de  cores  para os peões.  O

resultado obtido foi o seguinte:

Os arquivos foram feitos a partir das imagens vetorizadas necessárias

para fazer-se o corte a laser no material acrílico. 

Os  adesivos  e  os  playmats foram  impressos  na  gráfica  “DM2JR”

localizada  na  Rua  General  Osório,  São  Domingos  em Niterói,  próxima  a

universidade UFF no campus da Praia Vermelha e foi cobrado um valor de

R$ 90,00 por cada impressão do vinil adesivo que demorou dois dias.
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Figura 125: Novo vinil adesivo impresso para caracterização das peças

Fonte: O autor
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Figura 126: Playmats impressos

Fonte: O autor



A caixa  do  jogo  foi  projetada  para  que  fosse  possível  separar  os

diferentes tipos de peças para que não haja danos nas peças mais sensíveis,

por  isso  foram feitos  diferentes  compartimentos  chamados  nos  desenhos

técnicos  de  “gavetas”.  Seu  formato  foi  decidido  assim  por  manter  a

padronização referente ao cubo que se seguiu durante todo o processo. A

abertura  da  caixa  externa  será  fechada  através  de  ímãs  localizados  nas

extremidades opostas.

A primeira  gaveta  possui  altura  de  4cm  e  serve  para  guardar  os

materiais mais leves e frágeis do jogo, são eles: Cartas, playmats e manual

de instruções.

A segunda gaveta possui também possui 4cm de altura e serve pra

comportar  elementos  ainda  leves,  mas  espaçosos  e  que  podem  acabar

sendo danificados se em contato com outras peças e em movimento, são

eles os meeples e as fichas de recurso.

A terceira  gaveta  serve para guardar  sem muitas  preocupações as

peças cortadas a laser sem MDF, são as peças de construções e cenários.

Esta  peça  possui  6cm  de  altura  para  poder  comportar  também  a  peça

“montanha” que possui a segunda maior altura do jogo.
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Figura 127: Modelagem 3D da caixa do jogo feita no SolidWorks

Fonte: O autor



A quarta gaveta é a maior e possui 7cm de altura, serve para poder

guardar todas as peças “bases” e possui espaço certo para que não haja

colisão entre as peças se forem colocadas da maneira correta.

Por questões monetárias, não foi possível encomendar a caixa ideal

para o jogo e foi preciso comprar outra que substituísse bem suas funções. O

orçamento feito  melas marcenarias da região foi  de R$ 280,00,  então foi

decidido comprar caixas de MDF, uma com 30x30cm de área e 15,5cm de

altura para comportar as peças base, fichas, playmats e suportes para cartas

e outra caixa com 20x20cm de área e 5,5cm de altura para comportar todas

as peças feitas com corte acrílico para que as peças não danificassem umas

às outras. O resultado obtido foi o seguinte:
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Figura 128: Elementos organizados dentro  das caixas

Fonte: O autor
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Figura 129: Caixa do jogo

Fonte: O autor



9. DESENHO TÉCNICO

As  folhas  de  desenhos  técnicos  estão  anexadas  no  final  deste

documento.
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10. MODELO FINAL

As peças prontas já com adesivos colados e encaixes funcionais 
ficaram da seguinte forma:
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Figura 130: Peças "Muralhas" caracterizadas para cada jogador

Fonte: O autor
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Figura 131: Peça "Rio" com adesivo colado na parte superior

Fonte: O autor
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Figura 132: Peça "Floresta" com adesivo vinil impresso

Fonte: O autor

Figura 133: Peças "Estandartes" caracterizadas para cada jogador

Fonte: O autor
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Figura 134: Peça "Deserto" com adesivo vinil com demarcações de casa para facilitar o 
entendimento do usuário

Fonte: O autor

Figura 136: Meeples de cada jogador com adesivos caracterizando suas numerações

Figura 135: Fonte: O autor
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Figura 137: Peça "Rio Curvo" com adesivo vinil na parte superior

Fonte: O autor
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Figura 138: Exemplo de montagem das peças "Base", "Montanha" e "Túnel"

Fonte: O autor

Figura 139: Peça "Ponte" com adesivo vinil colado na parte superior da peça

Fonte: O autor
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Figura 140: Exemplo de montagem do jogo com novos adesivos

Fonte: O autor

Figura 141: Exemplo de montagem do jogo com novos adesivos

Fonte: O autor
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Figura 142: Exemplo de montagem do jogo com novos adesivos e vista superior

Fonte: O autor

Figura 143: Exemplo de montagem do jogo com novos adesivos

Fonte: O autor



11. VALIDAÇÃO COM O USUÁRIO

Pela falta de tempo, parte das avaliações com usuários foi feita antes

da caixa do jogo estar pronta, e do manual ser impresso. Para a avaliação

do  usuário  foram  chamados  diversos  grupos  diferentes  (04  grupos),

resultando num total de 12 pessoas, a faixa etária das pessoas que foram

chamadas variou entre 15 e 36 anos. Como resultado, alguns membros de

alguns dos grupos observaram que o jogo estava demorando muito para ser

finalizado,  porém grande parte desta demora foi  devido ao entendimento

das regras. As partidas estavam levando de duas horas até seis horas para

serem terminadas isso sem contar com o entendimento das regras através

da leitura do manual que demorava cerca de uma hora. 

O jogo foi bastante comparado com três jogos, um deles da  GROW

chamado “WAR” que também é um jogo de estratégia em que cada jogador

tem um objetivo a cumprir, outro chamado “Combate” da ESTRELA, que foi

citado anteriormente neste relatório da seção de análise de similares e outro

chamado “Age of Empires” que é um jogo cuja plataforma é o computador e

envolve muito gerenciamento de recursos e criação geográfica do ambiente.

Por  ser  um jogo que envolve  muita  estratégia,  muitos mecanismos

podem ser utilizados ao longo da partida. Além das observações sobre a

demora do jogo, todos disseram que o jogo é sim muito divertido, mas não

seriam qualquer pessoa que gostaria de jogá-lo, talvez usuários que estejam

mais  adaptados  a  jogos  de  estratégias.  Alguns  disseram  também  que

acordaram no dia seguinte com vontade de jogar novamente e apenas um

dos grupos decidiu jogar novamente após o término de uma das partidas.

Durante  os  testes,  as  cartas  de  personagens,  por  terem  o  fundo

completamente branco, ficou nítido o desgaste que tiveram deixando claro

que a cor branca para o fundo definitivamente não foi a melhor opção. Além

disso,  as  bases  individuais  para  as  cartas  ocuparam  mais  espaço  nas

mesas do que o planejado e devido a isso, é outra questão a ser pensada.

159



160

Figura 144: Grupo de usuários fazendo teste do produto

Fonte: O autor

Figura 145: Dupla de usuários fazendo teste do 
produto

Fonte: O autor



Após  certo  teste,  um  dos  usuários,  estudante  de  jornalismo  na

Universidade Federal Fluminense, sugeriu que os próprios usuários do jogo

161

Figura 146: Grupo de usuários fazendo teste do produto

Fonte: O autor

Figura 147: Usuário testando o produto junto ao autor

Fonte: O autor



pudessem mandar para um blog ou qualquer site oficial da empresa, cujo

jogo pertencerá,  mapas construídos por  eles  mesmos para  divulgação e

para  que  outros  jogadores  pudessem  utilizar  esses  mapas.  Com  isso,

existiria estímulo para que outros usuários tentassem criar  outros mapas

completamente diferente, funcionais e divertidos de serem jogados. 
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12. CONCLUSÃO

É extremamente gratificante fazer um produto em que os usuários se

divirtam usando e ao mesmo tempo que se divertem, atendem ao objetivo do

projeto, como no caso de alguns usuários chegarem a se queixar de dor de

cabeça devido ao raciocínio exigido pelo produto. 

Grande parte do projeto foi voltada a linguagem visual gráfica, o que

não tira o mérito de ser ainda assim um produto capaz de ser comercializado

em escala industrial. Além das peças já criadas para este projeto, é possível

criar  peças que podem ser adaptáveis a diferentes tipos de temas,  como

futurístico, ou até mesmo de dias atuais, reaproveitando as peças “base” e

mantendo a jogabilidade igual. Por exemplo, é possível substituir as peças de

construção  “muralhas”  por  peças  como  “prédios”,  seguindo  a  temática

proposta. Isto faz com que a comercialização possa ser mais diversificada em

algum futuro.

Além disso, podem existir possibilidades de expansão do jogo, criando

novos tipos de peças ou cartas de personagens que condizem com as regras

do manual e que possam entrar futuramente no jogo. Desta forma, existe a

possibilidade de maior lucro mesmo após a venda inicial do produto que é o

que muitos jogos de tabuleiro fazem hoje em dia. 

Este projeto envolveu projetação de linguagem visual clara e adaptável

tanto ao publico mais jovem quanto ao publico mais maduro, trabalho manual

com acrílico e compensado, diversos testes com impressões, produção de

moldes 3D através de modelos criados no computador e testes com usuários.

Mesmo com essa gama de diversificações na produção deste projeto, ainda é

possível melhorar muitas coisas. Por questões monetárias não foi possível

trabalhar  em  cima  de  diversas  técnicas  que  fariam  o  produto  ser  mais

eficiente utilizando o exemplo  do plástico  injetável  através de molde para

produção em escala industrial.

Após a produção de diversos elementos e dos testes feitos com os

usuários observou-se que a cor branca, com todo o seu peso nos elementos
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gráficos tentando trazer a clareza ao jogo, para a produção de elementos

impressos como cartas, fichas, playmats e manual de regras não foi a melhor

escolha, pois à medida que os usuários utilizam o produto, a cor branca no

fundo das cartas, fichas e manual de regras suja com muito mais facilidade

do que qualquer outra cor, independente do material utilizado. 

A caixa do produto poderia ter  sido melhor planejada e trabalhada,

porém com a falta  de  tempo e  também por  questões monetárias  não foi

possível.
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Desenhos técnicos:

165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



REFERÊNCIAS

BAPTISTA, Eduardo de Assis. Reciclagem de acrílico no Brasil. In: 

http://www.indac.org.br, Tudo sobre acrílico, 2016.

Disponível em: <http://www.indac.org.br/reciclagem-de-acrilico-no-brasil/>

Acesso em: 08/10/2017

CHANGING education paradigms. Direção: SRA Animation. Produção: Ken 

Robinson. Palestra animada 11’40’’. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=4lvPksEbV_c&feature=player_embedded 

Acesso em: 27/032017

Do Schools kill creativity? Direção: TED Idea worth spreading. Produção: Ken

Robinson. Conferência, 19’ 22’’. Disponível em: 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity? 

utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=tedspread#

t-360663 . Acesso em: 07/03/2017

DREYFUSS, Henry. As Medidas do Homem e da Mulher: Fatores Humanos 

em Design. Porto Alegre: Bookman Editora, 2009

FARBIARZ, Jackeline Lima, FARBIARZ, Alexandre, COELHO, Luiz Antonio L.

Os lugares do design na leitura. Teresópolis: Novas Ideias/FAPERJ, 2008

GAMIFICATION to improve our world. Direção: TEDxLausanne. Produção: 

Yu-Kai Chou. Conferência 16’59’’. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=v5Qjuegtiyc . Acesso em: 07/03 2017

GOGONI, Ronaldo. Brasil Gamer: 82% dos jovens e adultos jogam 

videogames In: www.meiobit.com, destaques, games, industria, 2015.

Dispoível em: <http://meiobit.com/328936/brasil-pesquisa-npd-82-por-cento-

populacao-entre-13-59-anos-jogam-entre-pcs-consoles-mobile-e-portateis/>

180

http://meiobit.com/328936/brasil-pesquisa-npd-82-por-cento-populacao-entre-13-59-anos-jogam-entre-pcs-consoles-mobile-e-portateis/
http://meiobit.com/328936/brasil-pesquisa-npd-82-por-cento-populacao-entre-13-59-anos-jogam-entre-pcs-consoles-mobile-e-portateis/
http://www.meiobit.com/
http://www.indac.org.br/reciclagem-de-acrilico-no-brasil/
http://www.indac.org.br/reciclagem-de-acrilico-no-brasil/


Acesso em: 17/09/2017

MARQUES, José. Conheça os principais tipos de criatividade e como 
desenvolvê-las. In: http://www.ibccoaching.com.br, portal, 2017. 
Disponível em: <http://www.ibccoaching.com.br/portal/conheca-os-principais-

tipos-de-criatividade-e-como-desenvolve-las/>. Acesso em: 20/08/2017

MORAES, Anamaria; MONT’ALVÃO, Claudia. Ergonomia: Conceitos e 

aplicações: 4.ed. Teresópolis: 2AB, 2012

Publicado em: 2012

MOREIRA, Daniela. O que é “gamification”? In: www.exame.abril.com.br, 
PME, 2011. 
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/pme/o-que-e-gamification/>.  
Acesso em: 14/09/2017 

PASSADORi, Reinaldo. Entenda a importância da criatividade na vida 
profissional. In: http://www.  administradores  .com.br  , Notícias, 2015. Disponível
em: <http://www.administradores.com.br/mobile/noticias/carreira/entenda-a-
importancia-da-criatividade-na-vida-profissional/101656/>
Acesso em: 20/02/2017

PINTO, Marli Dias de Souza; BLATTMANN, Ursula. Importância do 
desenvolvimento criativo em ambientes educacionais e organizacionais
Creative development it importance within educational and 
organizational environment p. 59-72

. Revista ACB, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 59-72, ago. 2005. ISSN 1414-
0594. Disponível em: 
<https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/375/451>. Acesso 
em: 09 nov. 2017. 

RIBEIRO, Sylvio. Os 4 tipos de criatividade. In: www.pequenoguru.com.br, 
Auto Desenvolvimento, 2014. 
Disponível em: <http://www.pequenoguru.com.br/2013/01/os-4-tipos-de-

criatividade/>. Acesso em: 13/09/2017

181

http://www.pequenoguru.com.br/2013/01/os-4-tipos-de-criatividade/
http://www.pequenoguru.com.br/2013/01/os-4-tipos-de-criatividade/
http://www.pequenoguru.com.br/
https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/375/451
http://www.labor.com.br/
http://www.labor.com.br/
http://www.labor.com.br/
http://exame.abril.com.br/pme/o-que-e-gamification/
http://www.exame.abril.com.br/
http://www.ibccoaching.com.br/portal/conheca-os-principais-tipos-de-criatividade-e-como-desenvolve-las/
http://www.ibccoaching.com.br/portal/conheca-os-principais-tipos-de-criatividade-e-como-desenvolve-las/
http://www.ibccoaching.com.br/portal/conheca-os-principais-tipos-de-criatividade-e-como-desenvolve-las/
http://www.ibccoaching.com.br/

	INTRODUÇÃO
	1. Referencial teórico
	1.1 Deliberada e cognitiva
	1.2 Deliberada e emocional
	1.3 Espontânea e cognitiva
	1.4 Espontânea e emocional

	2. Definição do problema
	2.1. Objetivo
	2.2. Publico-alvo
	2.3. Resultados esperados

	3. Problematização e sistematização
	3.1. Problematização ergonômica
	3.1.1. Problemas interfaciais:
	3.1.2 Problema instrumental:
	3.1.3 Problema informacional/visual:
	3.1.4 Problema interacional:
	3.1.5 Problemas psicossociais:
	3.1.6 Problemas instrucionais:

	3.2 Tabela GUT
	3.3 Sistematização
	3.3.1. Ordenação hierárquica do sistema
	3.3.2 Modelagem Comunicacional do sistema


	4. Levantamento e análise de dados
	4.1 Análise de similares
	4.2 – Tabela PNI

	5. Síntese e definição de requisitos
	5.1 Análise antropométrica
	5.2 Modelagem Verbal
	5.3 Requisitos do projeto
	5.4 Restrições do projeto

	6 – Geração e seleção de alternativas
	6.1.1 Jogos de tabuleiro
	6.1.2 Jogos de cartas
	6.1.3 Jogos eletrônicos
	6.2 Seleção de alternativas
	6.3 Matriz decisória
	6.4 Detalhamento da alternativa escolhida
	6.4.1 – Peças de base (Topografia)
	6.4.2 – Peças de paisagens
	6.4.3 – Peças de construção
	6.4.4 – Peças extras
	6.4.5 – Cartas
	6.4.6 – Fichas de recursos
	6.4.7 – Ficha de primeiro jogador
	6.4.8 - Caixa
	6.4.9 – Playmats
	6.4.10 – Manual de instruções
	6.4.11 – Suportes para cartas
	6.5 Cartas e fichas 1:1

	7. Modelo físico
	8. Protótipo
	9. DESENHO TÉCNICO
	10. MODELO FINAL
	11. VALIDAÇÃO COM O USUÁRIO
	12. CONCLUSÃO

