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Fluxo de Games

๏ É a passagem do game de uma seção para outra, seja ela uma missão ou nível.

๏ Também, abrange o design de objetivos baseado em missões.

๏ Busca criar um jogo que cresça continuamente em termos de desafio e reaja ao 
desempenho do jogador à medida que este se aprofunda cada vez mais no jogo.

๏ Campanhas podem ser estáticas ou dinâmicas. As estáticas são um conjunto 
de experiências de jogo (como missões) organizadas de modo significativo.

๏ Campanhas dinâmicas mantém dados escondidos que modificam e afetam 
missões futuras com base em resultados anteriores.

๏ Ambas criam a sensação de que o mundo do game (história) são dinâmicas e 
reagem as ações do jogador - RTS (REAL TIME STRATEGY)
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Estratégias reais
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Storytelling

๏ Saber contar histórias. História trata de um conflito e como ele é resolvido. 
Conflitos e solução estão por todo lado e nos fascinam hoje da mesma forma dos 
primatas.

๏ Game trata de conflitos.  Entretanto, na história é explicação - ela nos é contada. 
Um game (como a vida) é algo que fazemos. Existe uma diferença!

๏ Como contar histórias em games:

✓ Identifique o herói (protagonista) se tornará o EGO DO JOGADOR

✓ Defina o problema (desafios)

✓ Lute para superar o problema (narrativa dos esforços do herói para superar o 
problema)

✓ Última chance (herói vence por um triz -> envolve poder)

✓ O herói conquista a mocinha (ATENÇÃO)

✓ Entenda o arco da trama (clímax)

✓ Faça o esboço
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Storytelling

✓ Escreva a narrativa (como se estivesse contando em voz alta)

✓ Revise (ortografia e lembre que a narrativa é falada)

✓ Tenha um tema e foco

✓ Trabalhe como um escritor

๏ Contando histórias em quadrinhos em narrativas de games

✓ Imagine que tipo de super herói você gostaria de ser - que poderes gostaria 
de ter? Que fantásticas capacidades mentais e físicas teria? Faça um 
rascunho da lista de poderes maravilhosos que permitiriam que você fosse o 
maior super herói de todos os tempos. Agora, imagine um ponto fraco que 
atrapalha todos os seus poderes - ele é físico, como a criptonita, ou secreto? 
Os heróis tornam-se muito mais interessantes quando têm de batalhar para 
superar seu ponto fraco.
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Cinematic
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Cinematic (cont.)


