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Mapa Mental

๏ Mapa mental é uma grande ferramenta para visualizar as anotações ao longo da etapa de coleta de 
informações. Com ela pode se fazer brainstorming de um tópico do game e lhe permite enxergar uma questão 
a partir de muitos ângulos. É muito útil quando estamos tentando resolver um determinado problema complexo 
de execução ou até mesmo de ideias, sobretudo, converte informações em conhecimento por meio de 
representações e colaboram demasiadamente para o fluxo interrupto de aprendizagem.

๏ Aprendizagem é um processo mental ativo, constitui-se como resultado de nossas tentativas em 
compreender o mundo, portanto é sempre uma construção e não uma simples réplica da realidade. Nesta 
perspectiva somos vorazes aprendizes que possuímos experiências anteriores, buscamos sempre novas 
informações e reorganizamos o que já sabemos.

๏ O conhecimento (tácito e explicíto) é o resultado da aprendizagem e orienta novas aprendizagens. Nenhum 
conhecimento é produto de uma invenção casual, mas sim de um processo de re-elaboração construtiva do 
conhecimento socialmente compartilhado.

๏ ATENÇÃO: Mapa mental é organizado pelo indivíduo e por se tratar de um referencial de experiências 
próprias, nem sempre representa todos os detalhes e especificidades necessárias para elaborar um projeto de 
game designer.

๏ A ‘explosão cognitiva’ que se produziu na psicologia paralelo à explosão informativa em nossa sociedade como 
conseqüência do uso generalizado das tecnologias “cognitivas” da informação, longe de trazer consigo uma 
teoria unitária, supôs uma multiplicação das alternativas teóricas sobre o funcionamento da mente humana. 
(POZO, 2002,p. 82)

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/3876/3/014.%20pdf.pdf
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Aprendizagem

• É o processo pelo 
qual as pessoas 
adquirem 
conhecimento a 
respeito do seu meio 
ambiente e de suas 
relações ao longo de 
suas vidas (Marcos 
Cobra)
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Perspectivas sobre a Aprendizagem
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Aprendizagem
Associativa

Aprendizagem
Construtiva

Comportamentais

Sociais

Verbais

Procedimentais

Implícita

Explícita

Fonte: POZO, Juan. Aprendizes e Mestres. 2002, pág 80
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Pesquisas

Tipos de Conhecimentos

Senso Comum 
(Empírico)

Obtido ao acaso; tentativa e erro; “achismo

Filosófico Reflexivo; especulativo; subjetivo; busca dar sentido para as 
coisas.

Teológico fé divina ou crença religiosa. Depende da formação moral e das 
crenças de cada indivíduo.

Científico É o conhecimento racional, sistemático, exato e verificável da 
realidade. Sua origem está nos procedimentos de verificação 
baseados na metodologia científica.

Com design de games se leva a muitas áreas do 
conhecimento.
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Pesquisar...

๏ É uma habilidade que se constrói ao longo do tempo, à medida que encontra 
mais e mais avenidas de informação que encaixam em sua sensibilidade. 
(SCHUYTEMA, 2008:42)

LEITURA

Você é um leitor eficaz? Qual foi a última leitura que fez?

Ler é habilidade prática. Nosso cérebro é capaz de processar informações em 
instantes, basta treiná-lo! Como fazer??? Treinar os olhos, ouvido e os músculos 
sensoriais...

ATIVIDADE EM SALA DE AULA.
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O que ler para começar a pensar em 
compor o GDD
๏ A história da indústria de GAMES

๏ Leia sobre os melhores GAME das últimas 40 décadas e aponte quais 
foram os principais fatores que levaram ao sucesso. Não deixe fazer o 
mesmo para os GAMES de extremo fracasso. Fazer um referencial com 
fatos históricos (econômico, políticos, sociais, culturais, religiosos) é 
essencial para pensar em organizar ações de pós-produção.

๏ Resenhas bibliográficas

๏ Ler e escrever de maneira metodológica as obras que mais lhe agradam é 
uma maneira de organizar seu MAPA MENTAL e tirar o máximo de proveito, 
na certa irá orientá-lo no desenvolvimento do GDD. Mas, não esqueça de 
escolher obras que realmente irão agregar valor na produção do game.

๏ Livros técnicos como fazer GAMES

๏ São fontes inesgotável de aprender um pouco mais sobre novas 
tecnologias e tendências mercadológicas. 
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O que ler para começar a pensar em 
compor o GDD (cont.)
๏ Psicologia

๏ Como designer de games, seu trabalho é CRIAR EXPERIÊNCIAS PARA O 
JOGADOR. Entender e compreender as complexas perspectivas da 
aprendizagem é grande diferencial para o designer de games.

๏ Marketing

๏ Plano de Marketing, em especial, as referentes ao Marketing Digital. 
Lembre-se da TRANSMÍDIA! No final das contas, o que interessa é saber 
quanto VENDEU! E quais as impressões do GAME! CROSS/UP SELL.

๏ Revistas e sites profissionais

๏ Participar ativamente de comunidades e assinar conteúdos especializados 
são ótimos recursos para se manter antenado e criar novas possibilidades 
DE CROSS/UP SELL, CROWDSOURCING E COWORKING
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A leitura da experiência real

É bom você jogar vários tipos e gêneros de games

• Games Atuais (HOTGAMES)

• Games Fracassados (Bellow Zero)

• Jogue os melhores Games de Todos os Tempos

• Jogue os games que você jamais jogaria

• Jogos de tabuleiro/LEGO

ATIVIDADE EM SALA DE AULA.
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MOD e as tecnologias envolvidas

Não sabe programar ou não quer arriscar muito? Faça MOD!

Os games de hoje são sistemas construídos sobre uma miríade de subsistemas 
menores, a renderização até o código de rede, você precisa saber como eles se 
encaixam e trabalham juntos em conjunto para entender quais são as limitações como 
designer.

• Renderização é a tecnologia que leva objetos à tela (2D ou 3D)

• Arquitetura do sistema são os componentes de nível mais baixo ( e os mais 
distantes do designer) frequentemente controlam a memória do sistema, o 
carregamento das texturas, o caching de itens e a interações com quaisquer funções do 
OS.

• Scripts fazem parte das linguagens de programação, sejam elas de baixo nível como 
funções (correr, pular, parar etc) ou até para as mais elaboradas como missões (classes 
de scripts comportamentais)

• Redes coordenam conexões entre sistemas e dispositivos 
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MOD e as tecnologias envolvidas

• Som e música esse sistema controla a saída de áudio, do gerenciamento de arquivos de som 
ao fluxo de dados de áudio e mixagem de diversos canais ou efeitos sonoros 3D

• Código essencial de game esse é o termo abrangente para abordar todos os aspectos de 
programação de regras específicas do game, da inteligência artificial ao gerenciamento de ciclo 
do game, eventos e relógio.

• Sistemas de animação/personagens esse geralmente lida com toda animação dos 
personagens, planejamento de trajetos (path finding) e outros componentes necessários ao 
controle de personagens

• Interface com usuários esse sistema mostra interfaces, coleta informações do usuário e 
coordena a transmissão das informações para sistemas apropriados do game

• Sistema do mundo esse sistema lida com os dados necessários para desenhar o mundo do 
game, seja um ambiente 3D com níveis ou um terreno isométrico de representação

• Sistema de banco de dados esse sistema controla e administra todos os dados do game, 
sejam eles dados de execução ou jogos gravados. Pode ser um código-padrão de baixo nível, 
usar uma engine ou formato de banco de dados (XML) ou linguagem scrip.
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Terrenos Isométricos

๏ A palavra 'isométrica' é formada por 'iso' significando 'mesmo' e 'métrica' 
significando 'medições'. Simplificando, é uma forma de representar um objeto 
tridimensional em uma vista única em vez de três. Para fazer isso, é desenhado 
um conjunto de eixos de tal forma que cada um está em ângulos de 120 graus 
com o eixo Z vertical. Então, se o desenho é feito a partir de projeções 
ortográficas, cada visão é representada em um pseudo-3D com as medições 
intactas, mas em ângulos distorcidos.
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Terrenos Gráficos


