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Resumo 

Este é o memorial descritivo sobre a produção de Influencer, um jogo com             

foco na interação entre os participantes, com uma mecânica que consiste em            

decodificar mensagens de comunicação verbal e não-verbal. O jogo sofreu várias           

transformações desde o início do projeto: o produto evoluiu de um larp (live-action             

role play), em que os participantes criam personagens e interagem num ambiente            

ficcional, para um tabuleiro de percurso e finalmente um jogo de tabuleiro e cartas.              

Utilizamos neste memorial as definições de jogo por Huizinga (2014), Caillois (2018)            

e Retondar (2017), o conceito de larp por Falcão (2013) e Stark (2012), o histórico               

dos jogos de tabuleiro a partir das obras de Custódio (2016) e Donovan (2017) e a                

origem dos jogos de cartas pelos textos de Lo (2000), Wilkinson (1895) e De Vinne               

(1878). 

Palavras-chave: Larp, jogo de cartas, jogo de tabuleiro, influenciador,         

comunicação.  

 



 

Abstract 

This article is a descriptive memorial concerning the creation of Influencer, a            

game focused on interaction between participants, with a mechanic that consists in            

decoding verbal and nonverbal communication messages. The game has undergone          

several changes since the beginning of the project: the product has evolved from a              

larp (live-action role play), in which participants create characters and interact in a             

fictional environment, to a route board and finally a board and card game. We use in                

this memorial the game definitions by Huizinga (2014), Caillois (2018) and Retondar            

(2017), the concept of larp by Falcão (2013) and Stark (2012), the history of board               

games from the works of Custodio (2016) and Donovan (2017) and the origin of card               

games, using the texts of Lo (2000), Wilkinson (1895) and De Vinne (1878). 

 

Keywords: Larp, card game, board game, influencer, communication.  
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1. Introdução 

Influencer é um jogo que trabalha com as relações de comunicação entre            

seus participantes, inspirado pelo fenômeno dos “influenciadores digitais” que         

participam de sites de redes sociais como o Facebook e o Instagram. Este produto              

recebeu influências do filme “Nerve” (2017) e do jogo de tabuleiro “Dixit” (2013). 

O primeiro impulso para a criação do jogo surgiu na disciplina “Políticas de             

Comunicação”, ministrada pelo professor Fernando Oliveira Paulino na Faculdade de          

Comunicação da Universidade de Brasília, no 2º semestre de 2018. Duas alunas,            

entre elas uma coautora deste trabalho, fizeram um artigo sobre o filme “Nerve: Um              

Jogo sem Regras” (SÁ; SILVA, 2018) e realizaram uma dinâmica em sala de aula a               

partir da obra. O filme narra sobre uma jovem que passa a frequentar o Nerve, um                

site de rede social que separa seus participantes em dois grupos: os “observadores”             

sugerem desafios e apostam dinheiro para que os “jogadores” tentem cumprir as            

tarefas. 

A dinâmica consistia numa versão simplificada do Nerve, em que os           

participantes se alternavam entre observadores e jogadores, pegando cartas com          

desafios, escolhendo cumpri-los ou não, e recebendo dinheiro dos observadores,          

conforme o sucesso da performance entre o grupo. A atividade foi bem recebida pela              

turma e deu origem ao produto descrito neste memorial. 

Este trabalho mostra o processo de criação do jogo, de uma dinâmica para             

um larp, um jogo de tabuleiro e finalmente um jogo de cartas, com um tabuleiro               

auxiliar, em que cada participante tenta transmitir mensagens para os outros, a partir             

das limitações impostas pelas regras. 

A ação de Influencer se passa no arquipélago de Abrolhos, em que os             

participantes estão reunidos num congresso de influenciadores digitais e por um           

acidente acabam isolados em uma ilha deserta. O desafio é sair dessa ilha             

respondendo as mensagens de outra ilha habitada, de forma clara o bastante para             

que os outros jogadores também consigam entender o que é comunicado. 

A mecânica do jogo foi pensada para privilegiar a cooperação entre os            

jogadores. O produto final é composto de cartas de desafio, poder e ajuda, cartas de               

marcação, barras de giz, um tabuleiro e um dado, acondicionados numa caixa com             
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dimensões de 31 cm x 22 cm x 4 cm. A intenção final do produto é que ele seja                   

agradável para jogadores casuais e útil àqueles que precisem desenvolver          

habilidades de comunicação interpessoal.  
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2. Problema de Pesquisa 

Todos os jogos refletem valores humanos, e permitem que seus jogadores           

os manifestem durante a partida. Vários elementos dos jogos podem induzir os            

participantes a adotarem certos comportamentos na relação com os outros, sejam           

eles de cooperação ou de competição, ou fazê-los demonstrar sentimentos de           

justiça, vingança, paz, entre outros. O projetista de jogos pode incorporar valores            

nos jogos de forma consciente, e o jogador poderá absorvê-los conforme seu            

contexto pessoal, político e cultural (FLANAGAN; NISSENBAUM, 2016, pp. 19,          

32–43). 

Baseado nisso, procuramos responder às seguintes questões: como fazer         

um jogo com foco na interação entre os participantes, equilibrando elementos de            

competição e colaboração? E como fazer uma experiência que melhore as relações            

de comunicação entre os jogadores?  
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3. Justificativa 

O setor audiovisual está ligado ao desenvolvimento de jogos em muitos           

países. Entretanto, existe um domínio dos jogos eletrônicos nessa relação. Países           

como Canadá, Espanha, França e Noruega possuem políticas de fomento aos jogos            

digitais, utilizando os mesmos financiamentos públicos e incentivos destinados aos          

produtos audiovisuais (ANCINE, 2016b, p. 5). A Coréia do Sul é a precursora dessa              

interação entre os dois campos. A mudança da legislação audiovisual em 1996            

passou a tratar os jogos digitais como produtos dessa área, e o governo criou em               

1999 o Instituto de Desenvolvimento do Jogo da Coréia (conhecido pela sigla em             

inglês KGDI) (ANCINE, 2016a, p. 122). 

O Brasil adotou um discurso semelhante para incentivar a produção de jogos            

eletrônicos. O primeiro gesto do Estado brasileiro relacionando as duas áreas           

ocorreu em 2004, com a declaração do Ministério da Cultura (e da Secretaria do              

Audiovisual) de que os jogos digitais se tratam de "atividade cultural e expressão             

artística", podendo receber os mesmos incentivos de outras produções artísticas          

(ASSIS, 2004). Não existe uma agência que fomente a criação de jogos eletrônicos             

no Brasil. As políticas de incentivo foram executadas desde então por órgãos como             

os Ministérios da Educação, da Cultura, da Ciência, Tecnologia e Inovação, a            

Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e as empresas públicas RioFilme              

e SPcine (ANCINE, 2016a, p. 30). 

As políticas voltadas para jogos digitais não se refletem para outros tipos de             

jogos. Não há reconhecimento ou incentivo cultural para a criação e o consumo de              

jogos não eletrônicos no Brasil. Existe produção de jogos de cartas e de tabuleiro no               

Brasil, mas ela é bastante incipiente, feita em sua maior parte por amadores (não no               

sentido de improviso, e sim na criação de jogos não ser a atividade principal de               

sustento dos projetistas) e é bastante dependente de editoras tanto para a criação             

de protótipos quanto para a publicação (CARVALHO, 2018). 

Entendemos que jogos não eletrônicos também são itens culturais e          

merecem apoio estatal, acadêmico e empresarial. Fazemos este trabalho na          

esperança de gerar mais discussões sobre o assunto e, quem sabe, conseguir            

mudar essa realidade.  
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo geral 

Produzir um jogo com mecânicas que favoreçam a comunicação         

interpessoal e que possa ser utilizado em ambientes sociais diversos. 

4.2. Objetivos específicos 

● Compreender o histórico dos larps, jogos de tabuleiro e de cartas. 

● Aprender como se faz um jogo desde a sua concepção 

● Criar protótipos do jogo e testá-los até chegar ao produto final.  
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5. Referencial Teórico 

Detalhamos nesta seção o conceito de jogo e as definições de jogos de             

representação, larp (live action role-play), jogos de tabuleiro e cartas. 

Demos um foco maior à explicação sobre o larp, pois o tema é pouco              

pesquisado dentro da Comunicação e foi a nossa primeira opção de produto            

(maiores detalhes na seção 6.2). O jogo final não é um larp, mas os princípios dele                

influenciaram as decisões tomadas durante o projeto do produto. 

5.1. Sobre jogos 

O jogo é uma prática que é mais antiga que a existência da cultura humana               

(HUIZINGA, 2014, p. 3) e o seu significado demorou muito tempo para ser             

consolidado. O historiador Johan Huizinga (2014, pp. 33–51) pesquisou as palavras           

utilizadas em idiomas antigos e modernos que possam definir a ideia de "jogo" e              

encontrou definições extremamente díspares, que relacionam ideias como atividades         

infantis, competições, contemplação desinteressada em algo, relacionamentos       

extraconjugais e guerras. O entendimento de "jogo" como uma atividade autônoma é            

algo recente em várias culturas. 

Tendo em vista esse contexto, Huizinga (id., p. 16) cria um conceito de jogo              

que procura aglutinar esses conceitos históricos: 

(...) uma atividade livre, conscientemente tomada como       
'não séria' e exterior à vida habitual, mas ao mesmo          
tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e          
total. É uma atividade desligada de todo e qualquer         
interesse material, com a qual não se pode obter         
qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e        
temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas        
regras. Promove a formação de grupos sociais com        
tendência a rodearem-se de segredo e a sublinharem sua         
diferença em relação ao resto do mundo por meio de          
disfarces ou outros meios semelhantes. 

Huizinga acredita que o "espírito do jogo" permeia várias atividades culturais,           

como a religião, o Direito e as guerras, em todos os ornamentos, regras e              

marcadores criados para orientar suas práticas. 

13 



 

O sociólogo Roger Caillois (2017, pp. 15–16) argumenta que o que           

diferencia o jogo de outras atividades é a disposição dos participantes em se             

esforçarem gratuitamente. Não há produção de valor ou riquezas (como ocorre no            

trabalho), tampouco de uma obra ou legado (no caso da arte). Todas as partidas              

começam com os participantes no mesmo nível de igualdade, e esta condição se             

repete nas partidas seguintes. Essa condição do jogo como atividade instável e            

fugaz é seu ponto mais fraco, e ao mesmo tempo sua maior qualidade, ao passo que                

permite ao jogador que fracassou numa partida poder disputar outra, a fim de             

superar sua performance anterior. 

Caillois (id., pp. 33–35) vê a abordagem de Huizinga como inadequada, por            

focar-se apenas em jogos de competição, e na influência que estes tiveram na vida              

social. Também entende que existem jogos com nítido interesse material, e que a             

atividade do jogo não é rodeada de segredos, visto que a existência de plateias              

contribui decisivamente para vários jogos. 

O autor cria uma definição diferente sobre o jogo, entendendo-o como uma            

atividade livre (o jogador pode entrar no jogo e sair dele quando desejar), separada              

(delimitada em espaço e tempo específicos), incerta (nenhum jogador possui          

vantagem no início, e cada participante tem a liberdade de improvisar para conseguir             

a vitória), improdutiva (não cria bens nem valores; no máximo desloca os bens dos              

participantes entre si), regrada (possui leis ou regras que valem apenas durante a             

atividade) e/ou fictícia (os participantes entendem que estão agindo numa realidade           

diferente da vida cotidiana). No caso das duas últimas regras, elas são excludentes             

uma da outra (CAILLOIS, 2017, p. 42). 

A partir dessa definição, Caillois (2017) classifica os jogos em quatro tipos: 

a) Agôn: palavra grega que significa competição ou concurso (HUIZINGA,          

id., p. 35), indica todos os jogos cujas regras procuram fazer os participantes se              

enfrentarem, igualando-os e colocando obstáculos que precisam ser superados por          

cada um deles, através da prova de uma habilidade específica (CAILLOIS, id., p.             

49). 

b) Alea: palavra latina que nomeia um jogo de dados, representa todos os             

jogos em que o vencedor é definido não pelas suas habilidades, e sim pela sorte. O                
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talento e o esforço não trazem vantagem alguma, e os jogadores costumam recorrer             

a superstições e rituais para se sentirem agraciados pelo destino. Quanto maior o             

fator do acaso, maiores são os valores financeiros envolvidos (CAILLOIS, id., pp.            

53–54). 

c) Mimicry: palavra inglesa traduzida como mimetismo, mecanismo de         

imitação utilizado pelos insetos de forma instintiva. Abrange todos os jogos em que o              

participante se comporta como se fosse outro ser. Não busca enganar os outros             

participantes ou espectadores, e sim representar personagens (CAILLOIS, id., pp.          

57–58). 

d) Ilinx: palavra grega que significa "turbilhão de água", abriga todos os jogos             

cujo objetivo seja retirar a estabilidade do corpo, colocando-o num estado de            

vertigem, transe ou pânico. Balanços, montanhas-russas, rapel, esqui... Todas essas          

atividades envolvem um risco e também geram uma excitação no final do movimento             

(CAILLOIS, id., pp. 62–65). 

O autor define uma segunda classificação para os jogos, em forma de eixo.             

Um dos extremos desse eixo é a “paidia”, relacionada à liberdade e à improvisação.              

O “ludus” é o outro extremo, ligado ao apego às regras (CAILLOIS, id. p. 68).               

Existem vários jogos que tentam equilibrar esses dois princípios, e outros que            

escolhem um deles, anulando o outro. 

Em vários idiomas, as palavras "seriedade" e "trabalho" são vistas como           

antônimas de "jogo" (HUIZINGA, id., p. 50). E um dos atributos do jogo é de ele ser                 

inútil (CAILLOIS, id., p. 16). Sendo assim, por que tantas pessoas fazem questão de              

jogar? 

Retondar (2017, pp. 80–82) propõe uma resposta a esse questionamento.          

Ele acredita que o tempo despendido no jogo é extremamente importante para os             

jogadores, por entender que a experiência estética proporcionada por ele pode           

elevar cada participante, colocando nele sonhos, ambições e dando a ele a            

capacidade de ter experiências numinosas, de êxtase e de alegria genuínos. 
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5.2. Larp e jogos de representação 

Atores mimetizam traços dos seus personagens. Investigadores refazem os         

passos de criminosos para solucionar crimes. Designers simulam a reação dos           

consumidores a um produto durante seu desenvolvimento. Militares preveem a          

reação do inimigo durante uma batalha. Existem várias formas de se representar,            

seja com objetos, diálogos ou ações, e as representações ocorrem para os mais             

diversos fins. Jogos de representação – ou mimicry, na classificação de Caillois            

(2017) – trazem prazer aos participantes ao permitir que atuem numa existência            

diferente (CAILLOIS, 2017, p. 141). 

Larp é o acrônimo de "live-action roleplaying", conhecido por alguns como           

"live-action" ou apenas "live" (FALCÃO, 2013, p. 74). É um estilo de jogo definido              

como "um encontro entre pessoas que, por meio de seus papéis, se relacionam em              

um mundo ficcional" (WINGÅRD et al., 2000, tradução nossa). Existem vários tipos            

de larp, desde os mais simples, que podem ser preparados em qualquer espaço, até              

superproduções com centenas de participantes e tramas complexas. 

Huizinga (2014) entende os rituais dos povos primitivos como uma espécie           

de jogo, em que os seus participantes são levados a uma outra realidade,             

representando papéis específicos a fim de modificar algo, seja um fenômeno natural,            

a mudança do status social de alguém ou o curso de uma batalha. Defende que os                

participantes entendem o rito (e a encarnação de outro ser na atividade) em parte              

como um "faz de conta", mas que precisam manter-se fiéis ao papel enquanto os              

interpretam (HUIZINGA, id., pp. 27–28). 

Stark (2012, p. 31) identifica outras atividades de representação feitas por           

povos antigos, como as simulações navais feitas pelo Império Romano, o Festival            

dos Tolos na Idade Média, em que os senhores e os vassalos trocavam de posição               

por um dia, e a Commedia Dell'Arte, estilo de teatro originado na Itália em que os                

atores improvisam a partir de uma situação pré-criada. 

O retorno ao passado costuma ser recorrente em jogos de representação. O            

rei da Inglaterra Henrique VIII costumava vestir-se como o personagem Robin Hood            

e andava fantasiado com alguns amigos, recriando as aventuras do personagem           
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(STARK, 2012, p. 32). A rainha Elizabeth, filha de Henrique VIII, encomendou um             

espetáculo que durou vários dias, uma espécie de peça em que ela interagia com              

vários atores, enfrentando criaturas míticas e mostrando o seu valor para os heróis             

da Antiguidade (ibid., pp. 33–35). Séculos mais tarde, em 1838, um lorde começou a              

organizar um torneio de luta medieval baseado no livro Ivanhoé, de Walter Scott. O              

evento chamou a atenção do público e chegou a ser realizado, mas com vários              

problemas, por causa de falhas na logística e na organização (ibid., pp. 37–38). 

Os jogos de guerra (ou wargames) foram decisivos para a criação do larp.             

São jogos em que dois ou mais exércitos inimigos se enfrentam num tabuleiro que              

representa um campo de batalha. As mecânicas desses jogos são feitas a partir de              

conhecimentos da militaria, e procuram reproduzir o comportamento das tropas e a            

possibilidade de vitória em diversos cenários. Segundo Wilkinson (1886), o primeiro           

jogo de guerra foi criado em 1780 por Johann Hellwig. Consistia em um jogo de               

tabuleiro com casas retangulares, em que cada peça representava uma tropa e elas             

se movimentavam segundo uma série de regras, inspiradas no xadrez. 

O primeiro jogo de guerra a ser utilizado dentro dos exércitos foi o             

Kriegsspiel, criado por Georg Heinrich von Reisswitz, em 1824 (WILKINSON, 1886).           

Ele possui um tabuleiro semelhante a um terreno, em que dois exércitos,            

identificados com as cores azul e vermelha, se enfrentam. As peças representam            

tropas com tamanhos diferentes. Os jogadores movimentam suas peças percorrendo          

uma distância específica, equivalente ao deslocamento das tropas num terreno real,           

em período determinado de tempo. As movimentações ocorrem por turnos, e os            

confrontos são decididos através de dados, que são escolhidos de acordo com as             

probabilidades de vitória de cada grupo. O Kriegsspiel foi adotado pelo exército da             

Prússia e, mais tarde, pelos de outros países. Também inspirou vários jogos de             

guerra criados para o público em geral. 

O RPG (role-playing game, ou jogo de interpretação) surgiu a partir dos            

jogos de guerra. Um analista financeiro, Gary Gygax, participava de um grupo de             

entusiastas desse tipo de jogo. Ele e outros participantes discutiam sobre a            

possibilidade em transformar as tropas ou grupos em indivíduos, personalizando a           

experiência dos jogadores (WITWER, 2016, p. 92). Gygax criou em 1971 com Jeff             
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Perren o Chainmail, um jogo medieval com peças que representavam heróis e            

regras que permitiam usar acessórios diferentes. Um folheto anexo ao jogo expandia            

as regras introduzindo elementos de fantasia nas partidas (WITWER, id., pp.           

102–103). 

Logo após o lançamento de Chainmain, Gygax se une com Dave Arnerson            

para criar o primeiro RPG comercializado: Dungeons & Dragons. Publicado em           

1974, ele entregava uma experiência inexistente em outros jogos: a criação de            

narrativas em primeira pessoa de forma colaborativa (WITWER, id., p. 116). A            

mecânica consiste na criação de personagens, no desenvolvimento de histórias a           

partir dos livros de regras e no enfrentamento de obstáculos ou inimigos lançando             

dados. O jogo foi um sucesso, e inspirou outras pessoas a transportarem as             

aventuras dos RPGs para fora das mesas de jogo. 

Um dos precursores do larp é o Dragohir, criado em 1977 por Brian Wiese.              

O autor é um amante de enredos fantásticos e medievais que conseguiu juntar             

várias pessoas para fazer um combate de "hobbits" contra "orcs" numa floresta,            

reproduzindo as batalhas do livro "O Senhor dos Anéis", de J. R. R. Tolkien. O               

evento existe até hoje, e ocorre em várias cidades dos EUA. O Dragohir não é um                

larp porque se concentra na ação, e não no desenvolvimento de personagens.            

Entretanto, ajudou a orientar o desenvolvimento dos primeiros larps, enfatizando          

pontos como o uso de boffers (armas emborrachadas) e a caracterização dos            

jogadores. Pouco tempo depois, começaram a surgir vários grupos de larp pelos            

EUA (STARK, id., pp. 46–47). 

Os primeiros larps eram fortemente baseados nos RPGs. Alguns possuem          

livros de regras com centenas de páginas, participantes que atuam de forma            

reduzida e mecanismos que geram competição entre os jogadores, impedindo a           

fruição da experiência de representar outra pessoa. Um grupo de entusiastas no            

norte da Europa tentou mudar esse cenário, criando o Kuntepunkt, um evento para             

discutir o futuro do larp e transformá-lo numa forma de arte. O evento é realizado               

anualmente, revezando sua execução em quatro países, e em cada um deles leva             

um nome: "Knutpunkt" na Suécia, "Knudepunkt" na Dinamarca, "Solmukohta" na          

Finlândia e "Kuntepunkt" na Noruega. Todas essas palavras significam "ponto de nó"            
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ou "ponto de encontro" nos idiomas locais. Os participantes criam vários manifestos,            

em que seus signatários defendem o tipo de larp que pretendem fazer e a visão que                

têm para o futuro dele. Os manifestos mais famosos do larp nórdico são o Dogma 99                

e o Manifesto Turku (STARK, id., p. 215). 

O Dogma 99 (WINGÅRD et al., 2000) preocupa-se em criar uma nova base             

para os larps, diferente da utilizada até então, baseada nos RPGs. Defende o             

improviso na criação das histórias e dos personagens, a liberdade dos jogadores em             

atuarem na partida (sem pressão dos organizadores ou mestres), o uso de objetos             

adequados à realidade dos participantes (sem fantasias ou armas emborrachadas,          

por exemplo) e o protagonismo de todos os personagens, proibindo que um            

participante exerça um papel secundário na atividade. O manifesto qualifica os larps            

predecessores como "convencionais" e "gamistas", arranjados de forma que existam          

vencedores e perdedores em cada atividade. O documento afirma que não pretende            

combater os larps "gamistas", mas sim explorar as possibilidades do larp como uma             

mídia e uma forma de arte. 

O Manifesto Turku (POHJOLA, 2003) define a interpretação de papéis como           

uma "imersão a uma consciência externa acompanhada de interação com o           

ambiente ao redor" (POHJOLA, id., tradução nossa). O autor, Mike Pohjola, é um             

escritor finlandês e designer de larps. Ele define o larp como um jogo de              

interpretação de papéis "em que você tenta fazer tudo da forma mais concreta             

possível e faz o melhor para evitar qualquer coisa que não faça parte do mundo do                

jogo" (POHJOLA, id., tradução nossa). O autor entende que o objetivo dos larps é              

entregar experiências imersivas aos jogadores, e que outras linhas de larps           

(orientadas por jogos ou pela estética teatral) se afastam desse alvo. O Manifesto             

prega a emergência de um larp imersivo, criado a partir dos larps "simulacionistas",             

predominantes nos países nórdicos, e entende que o larp imersivo é a melhor forma              

de se criar experiências e emoções que permitam aos participantes enxergarem o            

mundo com os olhos de outros. 

Atualmente, existem vários grupos de larp espalhados pelo mundo. Os          

países que sediam o Knudepunkt (Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia) têm o            

larp como uma atividade importante. O assunto é bastante estudado nos meios            
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acadêmicos, e vários larps recebem financiamento estatal para sua execução          

(STARK, id., pp. 226–227). A produção de larps nesses países é prolífica, gerando             

um estilo conhecido como "larp nórdico" (FALCÃO, 2013, p. 81). Os EUA e o              

Canadá possuem uma forte tradição nas lutas de espada e fantasias medievais, e             

abrigam correntes que trabalham com os mais diversos tipos de larp (FALCÃO, id.,             

p. 77). 

A origem do larp no Brasil está relacionada ao jogo "Vampiro, a Máscara",             

na década de 1990. Os grupos Graal e Confraria das Ideias, no início dos anos               

2000, criaram larps medievais em que os participantes criavam seus ornamentos e            

armas e se reuniam para interagir num sítio, nos fins-de-semana. A reunião seguinte             

continuava os eventos da anterior, reproduzindo o funcionamento de larps          

norte-americanos semelhantes. Os temas mais comuns eram de "vampiro" e          

"medieval", apesar de outros tipos serem praticados por grupos menores. A           

Confraria das Ideias fez um curso em 2006 para ensinar os princípios do larp, com o                

apoio da Prefeitura de São Paulo. Isso abriu as portas para o larp ser considerado               

uma prática cultural e obter apoio público para sua execução. Sessões de larp são              

realizadas nas bibliotecas de São Paulo desde 2007, popularizando a sua prática e             

gerando grupos como o Boi Voador, que se preocupa em criar novos larps, traduzir              

materiais do exterior e aumentar o público praticante (FALCÃO, 2013, pp. 62,            

74–76). 

Os jogos de interpretação criados a partir da década de 1970 foram            

importantes para formar a cultura atual, influenciando outros jogos, programas de TV            

e até mesmo sites de redes sociais como Twitter e Facebook, ao espalharem a ideia               

de que é possível criar personagens para interagir com outras pessoas (WITWER,            

id., pp. 246–247), seja com o propósito de se divertir, aprender algo ou adquirir              

experiências intensas e transformadoras (STARK, 2012, p. 202). 

5.3. Jogos de tabuleiro 

Os primeiros jogos de tabuleiro representam rituais e costumes de culturas           

antigas (CUSTÓDIO, 2016, p. 29). O Senet foi um dos primeiros jogos de tabuleiro              

criados pela humanidade. Surgiu no Egito provavelmente em 3000 a.C. (DONOVAN,           
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2017, p. 10). Esse jogo é disposto numa espécie de caixa. A parte de cima possui o                 

tabuleiro e, mais embaixo, há uma gaveta que guarda dois tipos de peças, uma em               

formato cônico e outra semelhante a um pequeno haltere. O tabuleiro possui três             

colunas de 10 ou 11 casas. Não há regras conhecidas para esse jogo. Historiadores              

e arqueólogos fazem conjecturas a partir de descrições no Livro dos Mortos e da              

comparação com tabuleiros de diferentes épocas. Os mais antigos possuem o           

tabuleiro limpo, outros apresentam hieróglifos nas cinco últimas casas da linha           

inferior, e alguns têm hieróglifos por todas as casas (ibid, p. 11). O entendimento              

mais comum atualmente é que o jogo representa um guia para a vida pós-morte              

(ibid., p. 12). 

Outro tabuleiro com raízes místicas é o Jogo Real de Ur, com origem por              

volta de 2500 a.C. (CUSTÓDIO, id., p. 20). O tabuleiro foi encontrado na cidade de               

Ur (antiga Suméria, atual Iraque) em 1924 e as suas regras foram descobertas na              

década de 2000 por Finkel (2008). O jogo consiste num tabuleiro de vinte casas, em               

que dois jogadores percorrem as casas da esquerda para a direita. Este é o primeiro               

jogo que utiliza dados como instrumento auxiliar. O posicionamento das peças, além            

de servir aos propósitos da disputa, também revela o destino imediato dos            

jogadores, servindo como uma espécie de oráculo (ibid., pp. 17–20). 

A mancala é outra precursora dos jogos de tabuleiro. Denomina um conjunto            

de jogos de "semeadura", em que dois participantes distribuem "sementes" numa           

superfície com vários buracos, e as recolhem de acordo com regras específicas de             

cada jogo (DONOVAN, id., p. 16). A origem dessa modalidade de jogos é incerta.              

Alguns autores defendem a data de criação entre 3000 e 1000 a.C. (ibid., p. 18), e                

outros relatam indícios de que era jogado na África há 7000 anos (ZUIN; SANT'ANA,              

2015, p. 10). Jogos de mancala não se pautam na eliminação do oponente, e sim na                

semeadura e colheita de forma estratégica (ibid., p. 18). Embora as mancalas não             

tenham um significado espiritual como o Senet e o Jogo Real de Ur, é sabido que                

alguns povos deixam seus tabuleiros fora das casas durante a noite, para que os              

deuses joguem neles e assim abençoem suas colheitas fora do jogo (ibid., p. 12). 

A história do xadrez perpassa vários povos e eras. Os primeiros           

antecessores do xadrez surgiram no império gupta, que ficava no norte da Índia e              
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teve seu apogeu entre os séculos IV e VI (DONOVAN, id., pp. 19–20), e são eles a                 

ashtãpada, um jogo em que os participantes rolam dados para percorrer um            

tabuleiro de 64 casas, dispostas num quadrado de oito colunas por oito linhas, e a               

chaturanga, em que o mesmo tabuleiro abriga dessa vez quatro exércitos, cada um             

com oito peças que representam o exército do império gupta: infantaria, cavalaria,            

um elefante de guerra, um navio e o rajá, que comanda as outras (ibid., p. 20). Os                 

quatro jogadores derrotam dois deles (ou se aliam) para formar dois exércitos que se              

enfrentam numa batalha final. Esse jogo apresenta uma inovação em relação aos            

jogos de tabuleiro anteriores: enquanto que nestes as peças representam o jogador,            

em chaturanga elas retratam outros entes (o rajá e seu exército), e cabe ao jogador               

controlá-los para atingir seu objetivo (ibid., p. 21). A chaturanga é considerada um             

jogo de sorte, visto que a peça movida no turno é decidida por um dado, e não pelo                  

jogador. As partidas eram alvo de apostas, gerando reclamações de religiosos           

hindus e budistas. As regras foram mudadas por conta disso, permitindo ao jogador             

escolher qual peça jogar no turno. Também a quantidade de exércitos passa de             

quatro para dois, cada um com dezesseis peças, e o segundo rajá torna-se um              

conselheiro deste (ibid., pp. 21–22). 

A chaturanga emigrou para a Pérsia no século VI, e é rebatizada como             

"shatrang" (DONOVAN, id., p. 23) . As peças adquirem posição fixa e a             

caracterização delas é trocada, adaptando-se à nova sociedade (o rajá          

transforma-se em xeique, o conselheiro em um faquir e os navios em carros de              

guerra). A conquista da Pérsia pelo recém criado Califado Islâmico, no século VII,             

muda a aparência das peças, tornando-as mais abstratas, a fim de não reproduzir             

imagens de seres viventes (ibid., pp. 23–24). O jogo chega na Europa em 711,              

trazido por um exército muçulmano que desembarca em Gibraltar, na Espanha, para            

começar a conquistar a Península Ibérica. Os primeiros encontros entre as           

civilizações cristã e islâmica na Europa também foram marcados pelas trocas de            

conhecimento, incluindo as regras do xadrez. O jogo populariza-se na Europa; vários            

países fazem suas versões das regras, concedendo mais poderes às peças para            

tornar o jogo mais dinâmico. As regras atuais existem desde o século XVI (ibid., pp.               

24–25, 29). 
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Os jogos de tabuleiro modernos surgem no século XIX, na esteira da            

Revolução Industrial. As técnicas de impressão do período permitem a criação de            

jogos em grande escala. A migração das famílias do campo para a cidade             

estabelece uma nova dinâmica social, criando os conceitos de "classe média" e do             

"tempo de lazer" como o período exercido fora do trabalho. As casas tornam-se com              

isso espaços de socialização e educação (APPELCLINE, 2013). 

Os primeiros jogos modernos são variações do Jogo do Ganso, um tabuleiro            

com 61 ou 63 casas em que os jogadores percorrem lançando dados. Algumas             

casas bonificam o jogador e outras o punem. O vencedor é aquele que chega ao               

final mais rapidamente. O jogo surgiu na Itália, e a versão mais antiga de que se tem                 

registro histórico foi criada na Inglaterra em 1597 (GOODFELLOW, 1998, p. 71). Os             

clones do Jogo do Ganso se dividem entre os que procuram ensinar conhecimentos             

seculares (história, geografia, etc.) e os que tentam passar lições de moral (ibid., p.              

78). O último tipo torna-se popular nos Estados Unidos. Os jogos norte-americanos            

mudam alguns mecanismos, como a retirada de cartões e dados, por estarem            

associados à sorte, e incluem no lugar a piorra (um brinquedo semelhante ao pião              

que gira pela força do dedo) (APPELCLINE, 2013). 

A segunda metade do século XIX trouxe várias mudanças na criação de            

jogos de tabuleiro (GOODFELLOW, 1998, p. 79). A técnica da cromolitografia,           

surgida na década de 1830, permite o surgimento de tabuleiros com várias cores,             

adaptando a estética deles para o crescente movimento da art nouveau. As            

evoluções nas técnicas de impressão também fazem aparecer novos jogos apoiados           

em cartas, como jogos de conversação, testes de conhecimento e adivinhação           

(APPELCLINE, 2013). Essas mudanças são a base para a evolução dos jogos de             

guerra (explicados na seção 5.2: "Larp e jogos de representação"). 

O movimento dos "eurogames" surge no final do século XX, contestando           

princípios adotados pelos jogos de tabuleiro até então. Eurogames possuem          

mecânicas que favorecem a criação de estratégias, reduzem o fator sorte ao mínimo             

possível e mantém os jogadores ativos até o final da partida, impedindo que um              

deles seja excluído por alguma falha ou por baixo desempenho. O primeiro jogo a              
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seguir esse ideário foi "Descobridores de Catan", de 1995, e desde então vários             

designers de jogos adotam esses valores nos seus tabuleiros (JOLIN, 2016). 

Jogos de tabuleiro representam fragmentos de culturas passadas, e são          

meios pelos quais essas culturas ecoam através dos séculos. Ajudam a entender o             

mundo ao redor e o universo interior, através da sabedoria dos mais antigos             

convertida no elemento lúdico (CUSTÓDIO, 2016, pp. 29–30). 

5.4. Jogos de cartas 

Os jogos de cartas não têm origem definida. O primeiro registro histórico            

disponível é a condenação de duas pessoas na China, em 1294, por produzirem             

cartas e incentivarem outras pessoas a jogar. O documento da condenação reforça o             

caráter de azar desse jogo, sem entrar em detalhes (LO, 2000, pp. 403–404). 

Os primeiros jogos de cartas chineses se dividem em dois tipos, de acordo             

com Wilkinson (1895): uma conversão do dominó chinês, com 21 peças, para o             

formato de cartas (ibid., pp 76–77) e uma espécie de baralho, com trinta cartas,              

classificadas em três naipes (bolos, cordas e miríades). Cada naipe possui nove            

cartas: um "ás" e cartas numeradas de dois a nove. As três restantes são cartas               

especiais, conhecidas como "mil miríades" (ibid., pp. 67–68). O formato delas guarda            

semelhança com o recém-criado "dinheiro de papel", surgido também no mesmo           

período (ibid., p. 69). Jogos criados posteriormente acrescentam um quarto naipe ao            

baralho (ibid., p 70). 

Segundo De Vinne (1878, p. 97), um manuscrito de 1378 da cidade de             

Viterbo, na Itália, descreve a chegada do jogo de cartas na Europa, trazido por              

árabes e chamado por estes de "naib". Os jogos de cartas tornam-se populares no              

início do século XV em todo o continente, alcançando todas as classes sociais. A              

crescente adesão às cartas chama a atenção da igreja e das autoridades, que             

passam a considerar os jogos como uma atividade pecaminosa. A postura mais            

agressiva resulta na queima de milhares deles, incluindo cartas, dados e tabuleiros            

de damas, em várias cidades. Isso não impede a população de buscar outros meios              

de adquirir e jogar cartas (ibid., pp 100–101). 
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Um dos primeiros jogos a definir o formato atual das cartas de baralho é o               

tarô, surgido também na Itália. Ele possui 22 cartas de trunfo e quatro naipes              

(espadas, ouros, copas e paus) com 14 cartas cada – o "ás", cartas de dois a nove e                  

a "família real": valete, cavaleiro, rainha e rei. O jogo de tarô remete a outro jogo                

chinês, o "lieh chih", que utiliza o dominó chinês em cartas e o baralho de quatro                

naipes (LO, id., pp. 74–75). Os naipes nos baralhos europeus representam as            

classes sociais: copas remetem à igreja, espadas à nobreza, ouros à burguesia e             

paus ao campesinato (DE VINNE, 1878, p. 102). 

Alguns projetistas de jogos, no fim do século XV, tentam criar experiências            

mais enriquecedoras, criando cartas com mensagens sobre virtudes e assuntos          

acadêmicos. Esses jogos alcançam um sucesso de vendas momentâneo, mas não           

atingem seu objetivo, porque os jogadores aproveitam apenas a experiência do jogo            

(ibid., pp. 102–104). 

Existem vários jogos de cartas que não utilizam baralhos. Alguns          

reproduzem mecânicas de jogos de baralho: dois exemplos são o Jogo do Mico,             

uma variação do "Old Maid" (PAGLIARI; DECOURT, [2014?]) e o Uno, adaptado do             

"Mau-mau" (RHATIGAN, 2018, p. 119). Outros, como Quartetts e Top Trumps           

(conhecido no Brasil como "Super Trunfo") definem as partidas através da           

comparação de atributos entre as cartas dos jogadores (HISTORY..., [2018?]). E           

jogos como Dixit utilizam as cartas para que os jogadores interajam entre si             

(SULLIVAN; SALTER, 2017). 

O jogo de cartas colecionável surge em 1993 com o lançamento de "Magic:             

The Gathering". Jogos desse tipo possuem muitas cartas, mas não é possível            

adquirir todas de uma vez, pois elas são vendidas em pequenos pacotes. Os             

participantes não jogam com as mesmas cartas; cada um seleciona as que deseja             

utilizar antes da partida. As disputas envolvem o uso de cartas para atacar os              

oponentes, defender-se deles ou cooperar quando preciso (OWENS; HELMER,         

1996, pp. 10–16). 

A carta se mantém relevante até hoje. A simplicidade em sua confecção            

ajuda tanto o jogador, que não precisa desembolsar grandes quantias para garantir a             
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experiência do jogo, quanto o designer de jogos, que pode prototipar e criar novas              

experiências a partir do papel.  
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6. Metodologia 

A produção de Influencer ocorreu em várias fases, incluindo pesquisa e           

realização do jogo. Para isso, foram desenvolvidas práticas e reflexões que           

proporcionaram a criação de vários protótipos até chegar ao produto final.           

Descrevemos o histórico deles logo abaixo. 

6.1. Um jogo de cartas baseado no filme "Nerve" 

A primeira versão do jogo surgiu no 2º semestre de 2018 como um             

complemento à apresentação de um artigo sobre o filme "Nerve" (2017) feito para a              

disciplina "Políticas de Comunicação" da Faculdade de Comunicação da UnB (SÁ;           

SILVA, 2018). O filme conta a história de Vee, uma jovem que está no último ano do                 

Ensino Médio e é desafiada por uma amiga a entrar num jogo digital chamado              

Nerve. É um aplicativo em que os usuários decidem se cadastrar como            

observadores ou jogadores. O observador paga uma taxa para entrar no sistema e             

pode sugerir desafios para os jogadores, ou observar outros jogadores cumprindo           

desafios. O jogador recebe os desafios propostos pela comunidade de observadores           

e decide se faz algum deles ou não. Cada desafio tem um valor em dinheiro. O                

jogador recebe o valor caso consiga cumprí-lo, ou perde todo o dinheiro que possui              

se falhar. Os jogadores mais populares ganham fama rapidamente, e se sentem            

incentivados a aceitarem desafios mais e mais arriscados. 

As estudantes Isadora Castelo Branco de Sá e Mônica Rodrigues da Silva            

desenvolveram um jogo no qual os participantes se posicionam num círculo e cada             

um recebe certa quantia em dinheiro (em cédulas antigas). No centro desse círculo             

fica o mediador. Ele pega um monte de cartas, embaralha e pede ao primeiro              

participante que retire uma. O participante a lê e decide se faz o desafio ou não.                

Caso queira fazer, executa o comando na frente dos outros, e estes decidem o              

quanto pagam pelo desafio cumprido. As cartas possuem tarefas como "abrace           

alguém", "dê uma gargalhada", "pule de um pé só", entre outras (todas as cartas se               

encontram no anexo A). 

O jogo foi bem recebido pelos participantes em sala de aula. Alguns se             

arriscaram a fazer performances criativas, outros tentavam imitar os primeiros e           
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houve uma discussão no final sobre o porquê de algumas performances receberem            

mais dinheiro que outras. As criadoras entenderam que o jogo e a discussão foram              

proveitosos. A partir de então, uma das criadoras do jogo “Nerve”, Mônica Rodrigues             

da Silva, decide investigar mais sobre jogos e convidou o colega Tércio Wendel             

Guedes Martins para a produção deste Trabalho de Conclusão de Curso. 

6.2. "Nerve" como um larp 

A pesquisa bibliográfica sobre o jogo começou no final do 1º semestre de             

2019. Iniciamos com a leitura do livro Homo Ludens, do historiador Johan Huizinga             

(2014), que relaciona o jogo à competição, e descreve o "espírito do jogo" em várias               

atividades da sociedade. Conversamos com Tiago Silva, professor do Departamento          

de Design da UnB, sobre o jogo descrito na seção anterior, e ele recomendou a               

leitura de um artigo introdutório sobre design de jogos (SILVA, 2016). Esse artigo             

cita os quatro elementos básicos de um jogo, de acordo com Schell (2011, pp.              

41–42). São eles: mecânica (regras e procedimentos do jogo), narrativa (sequência           

dos acontecimentos durante a partida), estética (aparência, sons, cheiros e          

sensações que o jogo possui ou desperta) e tecnologia (os materiais e interações             

utilizados no jogo). Todos esses elementos são essenciais aos jogos. O autor dispõe             

os elementos num losango, ordenando-os do mais visível (a estética) até o menos             

visível (a tecnologia), colocando a mecânica e a narrativa entre os dois primeiros.             

Embora os criadores de jogos possam se focar num ponto específico (maior apelo             

estético ou narrativo, por exemplo), todos os itens precisam estar presentes para            

afirmar que tal atividade é um jogo (ibid., p. 43). 

Começamos a pesquisar sobre como classificar o jogo feito anteriormente, e           

entendemos que ele é uma espécie de larp, visto que o foco é na interação entre os                 

participantes, e não em fazê-los competir entre si (WINGÅRD, 2000). Também           

lemos na mesma época o manifesto Dogma 99 (ibid.), seguido por vários praticantes             

do "larp nórdico", que defende a criação de um novo tipo de larp que não seja                

"gamista", no sentido de não ter oposição ou disputa. O manifesto também defende             

o improviso e a liberdade dos jogadores em agirem como quiserem. Pensamos            

durante um tempo que talvez fosse um erro qualificar o larp como jogo             
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(especialmente os larps nórdicos), porque o fato de não haver competição e a             

oposição do Dogma 99 a elementos "gamistas" conflita com a definição de jogo de              

Huizinga. 

Buscamos outros materiais sobre jogos em bibliotecas, livrarias e luderias          

para investigar a questão da competição e encontramos o livro “Teoria do Jogo: a              

dimensão lúdica da existência humana”, do educador físico Jeferson Retondar          

(2017) que expande o conceito de jogo a partir de outro teórico, o sociólogo Roger               

Caillois (2018). Este último é crítico de Huizinga, por este focar muito o jogo              

enquanto competição (ibid., p. 34). Caillois acredita que a competição é um tipo de              

jogo, mas que existem outros, e o foco de todos eles é o esforço desnecessário e                

improdutivo, mas valorizado nas sociedades (ibid., pp. 34–36). Um dos tipos de            

jogos descrito por ele é o mimicry, que reúne todos os jogos de representação que               

existem, desde a mímica descompromissada até o teatro, com toda a sua seriedade             

(ibid, pp. 56–60). O larp, em todas as suas formas, também entra nessa             

classificação. 

Pesquisando sobre o larp no Brasil, localizamos apenas um pesquisador que           

trabalha com o tema dentro da Comunicação: Tadeu Iuama, de São Paulo. Dentre             

suas obras, é possível encontrar um artigo de coautoria dele que cita a execução de               

dois larps sobre a Palestina: um na Finlândia, com ares de superprodução, e outro              

no Brasil, com pouquíssimos recursos em comparação ao primeiro (IUAMA;          

MIKLOS, 2019). O autor entende que, apesar das diferenças, o larp consegue criar             

um espaço entre a realidade dos participantes e a do jogo que permite o surgimento               

de processos comunicacionais e de alteridade entre eles (ibid., p. 58). 

Planejamos a criação de um larp inspirado no filme Nerve e em dois larps              

brasileiros: "Letícia Freire", de Prado (2016), em que vários jogadores fazem vídeos            

sobre a mulher que dá nome ao larp, construindo a sua identidade coletivamente; e              

“MENINa”, de Von Sucro (2015), cuja mecânica envolve reunir vários homens para            

representar situações de abuso sofridas por mulheres. 

Participamos da oficina sobre design de jogos de tabuleiro na Semana           

Universitária da UnB em setembro de 2019. A atividade nos inspirou a mudar o              
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produto, e tomamos a decisão de construir um jogo de tabuleiro, inspirado nos             

princípios do larp, o que será descrito na próxima seção. 

6.3. A criação de “Influencer” como um jogo de interação em grupo 

Conversamos com o orientador sobre o larp, e ele sugeriu criar uma história             

original, evitando usar o material do filme “Nerve”. Também apoiou a mudança do             

produto para um jogo de tabuleiro. 

Fizemos um roteiro sobre influenciadores digitais que ficam presos numa ilha           

deserta e precisam cumprir ações específicas para sair de lá. O primeiro protótipo é              

uma versão melhorada do jogo “Nerve” com a inclusão de pontos e mais desafios              

para os jogadores. 

Os participantes da primeira versão “pagavam” pelas performances, mas         

não havia contabilização de valores no final da partida, apenas uma discussão sobre             

as avaliações. Mudamos a dinâmica criando cartões de pontos (ou “likes”) e            

estabelecemos o vencedor como aquele que ganhasse mais “likes” dos outros           

jogadores. 

Procuramos o Espaço POP (Espaço de Pesquisa e Oficina Pagu) da           

Biblioteca Central da Universidade de Brasília para buscar auxílio no          

desenvolvimento do jogo. Encontramos Romélio Lemos, bibliotecário e projetista de          

jogos. Ele ajudou nos testes dos protótipos. 

A primeira avaliação resultou numa crítica aos desafios de contato físico. O            

jogo inicialmente produzia sensações físicas, mentais ou cinestésicas nos         

participantes. Romélio então orientou o risco de manter as atividades de interação            

física, porque os jogadores poderiam interpretar certas atividades como abusivas,          

logo ocasionaria uma maior dificuldade para introduzir no mercado. 

Logo após, investigamos uma forma de converter a dinâmica dessa versão           

para um jogo de tabuleiro. Localizamos apenas um livro em português sobre o             

assunto: “Como Fazer Jogos de Tabuleiro”, de La Carretta (2018). Ele apresenta o             

método “Quest 3x4”, que estrutura a criação definindo quatro aspectos: o espaço do             

tabuleiro, os atores que ocupam esse espaço, os itens utilizados e os desafios             

propostos (LA CARRETTA, 2018, p. 16). Tentamos aplicar esse processo, mas não            
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tivemos êxito. Os desafios do Quest 3x4 ocorrem dentro do tabuleiro: eliminar algo,             

cooperar contra alguém ou transportar um objeto (ibid., pp. 48–49). Esses desafios            

não correspondem ao jogo que projetamos até então. 

Pesquisamos então sobre jogos com foco na interação entre os jogadores, e            

encontramos o conceito dos jogos de festa: jogos em grupo cujo objetivo é encorajar              

a sociabilidade entre os participantes e dar a eles uma experiência satisfatória            

(FRANKEL; FRANKEL, 2007, p. 8). Esses jogos costumam ter regras simplificadas e            

partidas com duração curta, geralmente abaixo de uma hora (BEBO, 2019, p. 263). 

Utilizamos o Dixit (2013) como inspiração para fazer o tabuleiro. A dinâmica            

de Dixit envolve um tabuleiro com miniaturas de coelhos que representam os            

participantes e cartas com imagens oníricas. Os participantes revezam-se na          

posição de narradores. Cada narrador escolhe uma carta e emite uma frase sobre             

ela. Os outros jogadores separam cartas que se relacionam com essa frase e as              

entregam a ele. O narrador apresenta as cartas e os participantes tentam adivinhar             

qual é a carta dele. Se todos acertarem, o narrador não ganha ponto, e os outros                

ganham dois pontos. Se alguns acertarem, o narrador e esses participantes ganham            

três pontos. As pessoas que tiverem cartas escolhidas na votação ganham um            

ponto. O primeiro a chegar ao final do tabuleiro vence o jogo (DIXIT, 2013). 

Produzimos então um tabuleiro de percurso, mantendo as cartas-desafio da          

versão anterior e utilizando os pontos como um indicador para avançar as casas.             

Fomos novamente ao Espaço POP e conversamos com o Romélio. Um amigo dele,             

Marcus, também projetista de jogos, ajudou na avaliação. Ambos criticaram          

negativamente a mecânica do jogo de tabuleiro. Afirmaram que ela pode ser            

fraudada, permitindo que certos jogadores manipulem a votação para impedir a           

vitória de um participante. Também criticaram as cartas; segundo eles, o fato de             

haver uma quantidade limitada de desafios limita a rejogabilidade. Os participantes           

podem lidar com todas as cartas em poucas partidas, e assim podem ficar sem              

motivação para brincar novamente. 

Fizemos um novo protótipo, aproveitamos a história e substituímos a          

mecânica: em vez de oferecermos comandos aos jogadores, solicitamos a tradução           
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de palavras em formas de comunicação verbal e não-verbal, premiando os           

jogadores que conseguem se comunicar de acordo com as restrições do jogo. 

Tentamos usar apenas formas de comunicação não-verbal no jogo (mímica,          

leitura labial, assobio e desenho), visto que a decodificação dessas mensagens é            

mais difícil, por carregarem pouca informação (FERRARA, 1991, p. 14). Acreditamos           

que essa dificuldade tornaria o jogo mais empolgante. Entretanto, após aplicarmos           

alguns testes, alguns jogadores sugeriram colocar opções de comunicação verbal          

(canto e palavras relacionadas) nas formas permitidas. 

Criamos cartas de ajuda para auxiliar e ajudar o jogador da vez a realizar a               

sua missão. São usadas caso ninguém acerte a palavra/expressão comunicada, ou           

o jogador da vez não saiba fazer o desafio proposto. São elas : ajuda de um jogador,                 

pegar outra carta, rolar o dado novamente para escolher outra forma de            

comunicação, e uma carta com três opções (ajuda de um jogador, usar o telefone ou               

pegar outra carta desafio). 

Fizemos também cartas de poderes com atributos positivos e negativos. O           

participante poderá ganhar pontos de vitória, bloquear um jogador numa rodada, tirar            

um ponto de vitória de alguém ou impedir que outro participante retire um ponto seu. 

Fizemos três testes com grupos de pessoas de 7 a 37 anos, e colhemos a               

reação delas através de entrevista aberta. Após a análise das entrevistas, iniciamos            

a construção da versão final. 

6.4. A produção do produto 

Definimos a identidade gráfica do jogo a partir da história original. Como a             

narrativa ocorre numa ilha deserta, utilizamos uma paleta de cores com tons de azul              

(representando o céu e o mar), marrom (areia e madeira) e verde (folhagens) para              

os materiais impressos. 

Decidiu-se pela confecção de um tabuleiro para posicionar as cartas e           

indicar as possíveis formas de comunicação no turno, assim como a criação de             

cartões pequenos em forma de garrafa para representar os pontos. Fechamos           

também os detalhes sobre a embalagem: o jogo é acondicionado numa caixa de             

MDF com medidas de 31cm x 22cm x 4cm, revestida com adesivo vinil impresso. A               
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tampa possui a logomarca do jogo e indicações sobre quantidade de jogadores,            

idade recomendada e tempo médio da partida. A parte de baixo possui um texto              

informativo, o conteúdo da caixa e a marca do fabricante. 

Sobre as cartas, o tamanho delas corresponde ao padrão europeu (5,9 cm x             

9,2 cm) (LA CARRETTA, 2018, p. 142). O manual, por sua vez, é um encadernado               

de oito páginas em papel A5 e lombada canoa. O marcador dos pontos, por sua vez,                

possui 2 cm x 5,2 cm, e é cortado em formato de garrafa. A carta marcador em                 

formato maior para facilitar na dinâmica do jogo. 

A diagramação dos materiais e a impressão foram feitas por Mônica           

Rodrigues e Halley Figueiredo, da Gráfica HJPersonalizado. 

6.5. Pós-produção 

A elaboração do TCC resultou num produto que pode ser apresentado a            

editoras de jogos ou publicado de forma independente, mas que não pode ser             

distribuído neste momento. 

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)         

define as condições que os brinquedos devem obedecer para serem vendidos. O            

Anexo A da Portaria nº 563 do INMETRO (2016, p. 2) define brinquedo como              

"Qualquer produto ou material projetado, ou claramente destinado, para uso em           

brincadeiras por crianças menores de 14 (quatorze) anos de idade inclusive."  

A mesma Portaria, em seu Artigo 8, define que todos os brinquedos            

fabricados, distribuídos ou devem se submeter à avaliação de conformidade de           

forma compulsória (INMETRO, 2016, p. 3) e, se aprovados nos testes, precisam            

estampar um selo de conformidade na embalagem do produto, conforme definido no            

Artigo 11 (ibid., pp. 3–4). 

Visto que o jogo Influencer tem público-alvo acima de sete anos, é            

necessário enviar o produto a um organismo acreditado pelo INMETRO (ibid., p. 2)             

para realizar os testes devidos e entregar o Certificado de Conformidade. O valor             

das taxas de conformidade está no Anexo da Lei nº 12.545 (BRASIL, 2011). 

Enquanto o produto não possui a certificação, colocamos um selo vermelho           

na tampa e na parte de baixo da caixa com o texto “Legalizado”. Ele será substituído                
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pelo selo de conformidade após receber o certificado do organismo acreditado pelo            

INMETRO. Segue abaixo a imagem do selo: 
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7. Conclusões 

O jogo pode mudar a relação que o jogador tem com outras pessoas e com               

o mundo (RETONDAR, 2017, p. 91). Orlick (1989, p. 105) afirma que jogos e              

brincadeiras contribuem para moldar o comportamento das pessoas. Os valores          

transmitidos pelos jogos tendem a se transferir para outras esferas da vida:            

praticantes de jogos cujo objetivo é vencer a qualquer custo podem manifestar            

condutas de trapaça, mentira e outras práticas antissociais fora das partidas; da            

mesma forma, é possível utilizar os jogos para promover comportamentos          

pró-sociais (ORLICK, 1989, pp. 107–108). 

A pesquisa que fizemos sobre jogos colaborativos nos levou inicialmente ao           

larp. Ficamos atraídos pela forma como ele torna possível criar e vivenciar narrativas             

em grupo. Tentamos criar um larp a partir do filme Nerve (2017), mas decidimos              

fazer um jogo de tabuleiro no lugar, incentivados por uma palestra que assistimos             

sobre o tema. Pesquisamos sobre formas de manter a cooperação e ao mesmo             

tempo criar um jogo que possibilite momentos de diversão em grupo. Achamos            

assim os jogos de festa e nos inspiramos em um deles, Dixit (2013), para fazer a                

mecânica do nosso produto. Esse jogo possui um caráter competitivo, mas           

recompensa aqueles que colaboram durante a partida. Fizemos sucessivos         

protótipos e mudamos as ações do jogo, passando da execução de "desafios" para a              

decodificação de signos verbais e não verbais. Quando percebemos que o último            

protótipo atingiu o objetivo proposto, iniciamos a produção da versão final. 

Conseguimos fazer o jogo, embora o processo tenha sido árduo.          

Pesquisamos materiais sobre criação de jogos não digitais em livrarias, bibliotecas e            

luderias e localizamos apenas um livro em português com esse foco: "Como Fazer             

um Jogo de Tabuleiro", de La Carretta (2018). Tendo em vista a quantidade reduzida              

de informação escrita disponível, recebemos muitas informações úteis de forma oral,           

dadas por projetistas que tentam aplicar os princípios dos jogos eletrônicos em            

outros contextos. 

Criamos este jogo na intenção de entreter grupos através de sua dinâmica.            

Entendemos que ele pode ser um instrumento útil nas mãos de psicólogos,            
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fonoaudiólogos e outros profissionais da Saúde e da Educação que precisem           

desenvolver as habilidades de comunicação dos seus clientes. 

Quanto ao futuro deste produto, temos o desejo de lançá-lo no mercado,            

mas não localizamos, até o momento, incentivo ou financiamento público específico           

para a produção de jogos de tabuleiro ou cartas, apenas para jogos digitais             

(ANCINE, 2016a, p. 30). Sendo assim, estamos avaliando três alternativas: publicar           

o jogo de forma independente, assumindo todos os custos e riscos dessa atividade;             

licenciar o jogo para uma editora, negociando as melhores condições para todas as             

partes; ou transformá-lo em um jogo eletrônico e tentar produzi-lo com verbas            

públicas. 

Deixamos aqui sugestões de trabalhos futuros a partir dos temas          

pesquisados durante a criação deste produto: 

● O larp é uma mídia que pode ser explorada em conjunto com o             

audiovisual. O diretor inglês Mike Leigh utiliza um método de filmagem           

semelhante à dinâmica de larps nórdicos. Os filmes dele não utilizam           

roteiros. Os atores fazem uma imersão nos seus personagens e criam           

a história de forma colaborativa, através de interação mútua (KERR,          

2008). Pesquisas futuras podem explorar as interfaces entre o larp e o            

cinema, bem como possíveis formas de colaboração entre eles. 

● Conforme dito acima, existe pouco material escrito (incluindo material         

acadêmico) sobre jogos não eletrônicos no Brasil. Não localizamos         

uma área ou campo que se dedique ao estudo de jogos não digitais             

(assim como há para os digitais), apenas iniciativas esparsas em áreas           

como Pedagogia, Design, Computação e Comunicação. Outro tema de         

pesquisa possível é a investigação da produção acadêmica sobre         

esses jogos, e se é viável a criação de um campo de estudos sobre o               

assunto.  
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9. Apêndices 

Apêndice A: Relatório dos testes de protótipo 

O teste realizado com a presença dos criadores e de alguns jogadores no             

Espaço POP (BCE/UnB) em 16/10/19 detectou vários défices na mecânica do jogo            

que inviabilizam as partidas e comprometem a rejogabilidade do produto. 

O primeiro ponto é a forma de votação das melhores performances – por             

mais que o voto seja secreto, algumas pessoas podem sabotar as regras do jogo,              

deixando de votar num jogador para se beneficiar mais tarde. Por exemplo: se o              

jogador é muito perspicaz os outros jogadores tendem a não votam nele. A forma de               

competição estabelecida nas regras faz com que alguns jogadores não votem de            

forma ética. 

O segundo ponto é o conteúdo das cartas-desafio, com solicitações          

genéricas e muito pessoais, causando desconforto na hora de jogar. 

E o terceiro envolve a jogabilidade: depois de algumas rodadas, esse jogo            

deixa de ficar atrativo, desincentivando os jogadores de repetirem a experiência. 

Seguem as regras da primeira versão:  

Mecânica da Regra: 

Preparação Sortear um personagem para cada jogador (cada personagem é 
de uma cor, temos 10 personagens diferentes) 

Preparação 
Pegar as fichas de votos da mesma cor do personagem, retirar 
a ficha de marcação para o tabuleiro (porque ele não pode votar 
nele mesmo, e cada cor tem um número) 

Revelar carta O jogador da vez revela uma carta de desafio, lendo em voz alta 
para todos. 

Executar carta 
O jogador em sequência, e assim por adiante, vão executando 
suas ações. O jogador que executa sua ação pode dizer se vai 
usar alguma habilidade do seu personagem ou não. 

Votação das 
execuções 

Depois de cada jogador ter executado a mesma ação, todos 
devem votar em quem eles acham que teve a melhor 
performance na execução. O jogador não pode votar em si 
mesmo. 

 Colocam as fichas ao centro, revela-se e soma os votos 
individualmente de cada um no tabuleiro. Nesse momento, cada 
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jogador pode utilizar algum poder especial de sua carta de 
personagem, para influenciar no voto. 

 Inicia-se um novo turno, com o jogador 2 revelando uma nova 
carta, o jogador 3 iniciando as ações. 

  

Instruções: 

Vamos começar? Sorteia-se quem iniciará a performance/desafio. Cada        

participante da ilha Siriba precisa criar uma performance ou realizar o desafio da             

carta enviada pela ilha Sueste. Assim, na medida em que as performances e/ou             

desafios são realizados, os participantes conquistam uma posição no ranking          

(tabuleiro c/ likes) e vão ficando mais próximos de deixar a ilha.  

A mecânica do jogo para três participantes é a seguinte [a dinâmica valerá             

para mais participantes, com algumas adaptações]:  

Em círculo, cada jogador escolhe duas cartas: uma carta-personagem e um           

marcador de likes [são 10 personagens diferentes separados pela cor]. Um dos            

jogadores embaralha as cartas-desafio e as lê em voz alta. O participante à direita              

daquele que embaralhou as cartas iniciará a partida. O primeiro jogador executa a             

ação descrita na carta. Em seguida, os demais jogadores farão cada um sua             

performance referente à mesma carta. Após a realização de todas as performances,            

os participantes votarão nas performances, conforme escala de likes [3mi likes; 2mi            

likes; 1mi likes]. Os votos serão secretos e somente serão revelados após a terceira              

e última Rodada. O jogador não pode votar em si mesmo. Ao final de cada partida,                

cada jogador colocará seu voto no centro do tabuleiro, virado para baixo, de forma a               

manter o sigilo dos likes recebidos. Os jogadores fazem uma contabilização,           

verificando quem teve o maior número de votos individualmente. Cada participante           

andará de acordo com o número de likes recebidos. 

Nesse momento, cada jogador poderá utilizar algum poder especial de sua            

carta de personagem para influenciar os votos dos outros. O personagem poderá            

utilizar esse poder apenas uma vez. 

Os turnos prosseguem até que um dos participantes consiga 10 pontos e            

ganhe o jogo. O tabuleiro é usado para ambientar os jogadores e mostrar a posição               

de cada um no ranking de likes. 
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Para sanar esses défices, testamos três mecânicas para avaliar se a           

dinâmica das partidas e a jogabilidade melhoram: 

1° ideia: trocar o conjunto de cartas “desafio” por outro, apenas de palavras.             

Os jogadores escolhem a carta “personagem” e cada um pega uma carta “desafio”.             

Um deles executa o desafio da carta que tirou e o grupo faz duas votações: uma                

para avaliar a performance e outra para adivinhar a palavra que o jogador tirou. 

Caso o jogador da vez fale a palavra, sofre uma punição. Caso os outros              

jogadores acertem, ganham pontos. Caso errem, apenas o jogador que fez a            

performance recebe a pontuação. 

No final da rodada, todos somam os pontos e movem suas peças para             

frente. Testamos a mecânica e verificamos que, depois de algumas rodadas, os            

jogadores tendem a usar a mesma interpretação para as palavras, e o jogo fica              

monótono para eles. 

2ª ideia: um jogo de tabuleiro de percurso com personagens que precisam            

sair de uma ilha. Cada jogador escolhe uma carta de personagem. Cada carta             

contém uma qualidade, que pode ser positiva ou negativa para o desempenho do             

jogador. O valor da qualidade é decidido pelo rolar de dados. Se o número do               

resultado for par, a qualidade atuará de forma positiva. Se ímpar, de forma negativa. 

Um participante embaralha as cartas e distribui três para cada jogador. O            

restante das cartas forma o monte. As cartas possuem combinações de pontos que             

podem favorecer ou não o jogador no final da rodada. 

O primeiro participante vê suas cartas e, caso queira, pode trocá-las com os             

colegas do lado, argumentando com eles. Caso não tenha sucesso, deixa a sua             

carta num segundo monte, o "resto" e pega a primeira carta de cima do monte. 

Os outros participantes repetem a mesma mecânica. No final do turno, todos            

mostram as suas cartas, calculam os pontos (a partir da carta do personagem e das               

outras) e avançam no tabuleiro conforme os pontos obtidos. 

O vencedor é o primeiro a chegar ao final (e sair da ilha). 

3ª ideia: as cartas são divididas em sete montes, um deles de cartas             

especiais (poderes) e as outras seis com palavras de vários tipos. As cartas de              

palavras são distribuídas aleatoriamente nos montes restantes. 
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Cada monte recebe uma letra (de "A" até "F"). Existe um dado com as letras               

estampadas nas faces, ao invés de números. O jogador lança esse dado, pega a              

carta de cima do monte que representa a letra e tenta falar a palavra aos outros                

jogadores. 

A forma como o participante falará é definida por outro dado, com números             

de 1 a 6. Cada número representa uma forma de comunicação (1: desenho, 2:              

mímica; 3: sinônimo ou antônimo; 4: contar uma história; 5: tentar falar, emitindo             

sons com os lábios fechados; 6 cantar). 

O jogador lança o dado com a letra e pega a carta com a palavra. Lança em                 

seguida o dado com os números e descobre a forma de comunicação que utilizará.              

Os outros jogadores tentam adivinhar a palavra com base na performance do            

primeiro. 

Todos escrevem num papel a palavra que acham e o entregam para o             

jogador que fez a performance. Ele fala a palavra e os jogadores ganham um ponto               

caso tenham acertado, e o jogador da performance ganha dois pontos e uma carta              

especial. 

Se ninguém acertar a palavra, o jogador da vez faz uma nova interpretação,             

e cada um fala qual palavra ele está tentando dizer. Caso ninguém acerte da              

segunda vez, ninguém ganha ponto. Todos os participantes se revezam na posição            

do comunicador. 

A partida termina quando um jogador atinge uma pontuação específica. 

A 3ª ideia foi testada no dia 27/10/2019 e teve uma dinâmica bem             

interessante. O grupo conseguiu se divertir, interagir e se comunicar. Teve grupos de             

crianças que quiseram jogar e falaram que nunca tinham jogado esse jogo. 

O teste da última versão do protótipo teve os seguintes colaboradores: 

Beatriz Martins Xavier Guerra (23 anos) 

Bernardo Carvalho Sales (7 anos) 

Davi Carvalho Sales (10 anos) 

Edina Rodrigues Guerra (37 anos) 

Eduarda Correia Muniz (11 anos) 
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Julya Gabrielle Correia Guerra (12 anos) 

Laísa Diniz Guerra (16 anos) 

Larissa Guerra Mesquita (9 Anos) 

Leandro Monteiro da Silva (35 anos) 

Mariana Alves Mendes da Silva (15 anos) 

Matheus Correia Guerra (21 anos) 

Tatiane Rodrigues Guerra (34 anos) 

Victor Zanone Correia Muniz (9 anos) 

 

Seguem as fotos do teste: 
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Houve um último teste, com a versão final do jogo, no dia 03/12/2019, com              

os participantes a seguir: 

Andy Oliveira, 29 anos 

Driele Silva Aguiar, 21 anos 

Edwarda Cristina de Souza Jacinto, 23 anos 

Leandro Monteiro da Silva, 35 anos 

Vanessa Carlos Alves, 35 anos 

 

As fotos do teste seguem abaixo: 
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Apêndice B: Componentes do jogo 

Componente Quantidade Cor 
tipo de 
papel / 
gramatura 

Tamanho Observação 

Carta Desafio 48 4x4 Papel cartão 
/ 180g 6 cm x 9 cm  Possui bordas 

arredondadas 

Carta Poder 16 4x4 Papel cartão 
/ 180g 6 cm x 9 cm Possui bordas 

arredondadas 

Carta Ajuda 16 4x4  Papel cartão 
/ 180g 6 cm x 9 cm Possui bordas 

arredondadas 

Carta 
Marcador 8 4x4 Papel cartão 

/ 180g 12 cm x 20 cm 

Possui bordas 
arredondadas e área 
coberta com vinil fosco 
preto, para escrever 
com giz 

Carta de 
pontuação 60 4x4 Papel cartão 

/ 180g 2 cm x 5 cm Cortada em formato de 
garrafa 

Tabuleiro 1 4x4 Papel cartão 
/ 250 g 29,7 cm x 42 cm  

Manual 1 4x4 Papel cartão 
/ 180g 14,8 cm x 21 cm 

Folheto com oito 
páginas e lombada 
canoa 

Dado 1 Não se 
aplica Não se aplica 1,3 cm x 1,3 cm 

x 1,3 cm  

Pano 8 Não se 
aplica Não se aplica  Limpa a Carta Marcador 

Placa de 
madeira 1 Não se 

aplica Não se aplica 30,8 cm x 21,8 
cm x 2 cm 

Acondicionar os 
materiais dentro da 
caixa; criada por um 
marceneiro a partir de 
um molde de isopor. 

Caixa para 
guardar o 
jogo 

1 Não se 
aplica Não se aplica 31 cm x 22 cm x 

4 cm 

Feita de MDF com 
espessura de 1mm; 
coberta com adesivo 
vinil impresso 
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Apêndice C: Elementos gráficos do jogo 
 

Elementos da caixa 
Tampa: 

 

Fundo: 
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Detalhes: 

Conteúdo (material dentro da caixa) 
 

 

Informações: número de participantes, 
faixa etária e duração da partida 

 

 

Tabuleiro: organiza as cartas e sinaliza as formas de comunicação que podem ser             

utilizadas durante a partida. 
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Cartas de pontuação: servem para registrar os pontos que cada jogador recebeu no             

final de cada turno. Elas são somadas no final da partida. 

 

 

Cartas de desafio: contém as palavras que são usadas pelo jogador da vez para se               

comunicar com os outros, que precisam adivinhá-la. 

 

Reverso: 
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Anverso
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Cartas de ajuda: oferecem mais recursos para o participante se comunicar. 

Anverso 

● 1ª linha: Cartas “Ajuda Dado” (lança o dado novamente) e “Ajuda Jogador”            

(pede a outro jogador que o ajude a fazer o desafio) 

● 2ª linha: Cartas “Ajuda Jogador / Celular / Nova carta” (escolhe se pede ajuda              

a outro jogador, pesquisa sobre a palavra no celular ou pega uma nova carta              

de ajuda) e “Ajuda Nova carta” (pega outra carta de ajuda) 

 

 

Reverso 

  

57 



 

Cartas de poder: permitem que um jogador afete o comportamento dos outros. 

Anverso 

● 1ª linha: cartas “Ponto de vitória” (mais um ponto na contagem final) e “Ponto              

negativo” (menos um ponto) 

● 2ª linha: cartas “Poder Escudo” (protege o jogador de receber um “ponto            

negativo”) e “Poder Jogador” (impede outro jogador de se comunicar num           

turno) 

 

 

Reverso: 
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Cartas de marcador: servem para que os outros jogadores escrevam ou desenhem a             

palavra expressa pelo jogador da vez. 

Reverso 
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Anverso 
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Manual do jogo: 
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Apêndice D: Fotos do produto 

Caixa (Laterais) 
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Caixa (tampa): 

 

 

Caixa (fundo): 
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A organização da caixa: 
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Preparação do isopor que serviu de modelo para o suporte em madeira: 
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Os materiais do jogo finalizados: 
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Apêndice E: Orçamento 

 

Orçamento Para 2 Produtos 

Modelo de Carta Impressão Valor Unitário Valor Total 

Carta Ajuda 4 Folhas A3 180g R$ 10,00 desc R$ 5,00 R$ 20,00 

Carta Marcador 8 Folhas A3 180g R$ 10,00 desc R$ 5,00 R$ 40,00 

Carta Poder 4 Folhas A3 180g R$ 10,00 desc R$ 5,00 R$ 20,00 

Carta Desafio 12 Folhas A3 180g R$ 10,00 desc R$ 5,00 R$ 60,00 

Pontuadores 4 Folhas A3 180g R$ 10,00 desc R$ 5,00 R$ 20,00 

Tabuleiro 4 Folhas A3 180g R$ 10,00 desc R$ 5,00 R$ 20,00 

Fundo da Caixa 2 Folhas A3 Papel Foto. R$ 12,00 desc R$ 7,00 R$ 14,00 

Lateral da Caixa 2 Folhas A3 Papel Foto. R$ 12,00 desc R$ 7,00 R$ 14,00 

Capa Frente 2 Folhas A3 Papel Foto. R$ 12,00 desc R$ 7,00 R$ 14,00 

Manual 4 Folhas Frente e Verso R$ 2,00 desc R$ 1,00 R$ 8,00 

Laminação das 
Caixas Vinil  R$ 50,00 

Criação da Arte   R$ 150,00 

Vinil Fosco   R$ 23,70 

Organizador   R$ 80,00 

Dado   R$ 1,99 

Giz   R$ 9,00 

Caixas   R$ 17,50 

Pano   R$ 10,00 

Total R$ 572,19 
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Apêndice F: Manual de instruções do jogo 
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10. Anexos 

Anexo A: Materiais utilizados no jogo Nerve (SÁ; SILVA, 2018) 

Jogo criado no 2º semestre de 2018 para a disciplina “Políticas de Comunicação” da              

FAC/UnB, com cartas de instruções e reproduções de cédulas antigas. 

Anverso das cartas: 

Pule de cima de uma cadeira Encontre um prêmio “está na sala 12” 

Fale no ouvido de alguém qual rede 

social você mais usa 
Faça uma performance 

Grite um sentimento positivo Fale 5 Redes Sociais 

Elogie uma pessoa por qualquer motivo Dê 3 pulos 

Dê um abraço em alguém que nunca 

falou 

O que você entende sobre Redes 

Sociais? 

Dê uma gargalhada Faça carinho em alguém 

Abrace alguém Pule de um pé só 

Cite 2 coisas para não fazer em uma 

rede social 
Imite alguém 

 

Reverso das cartas: 
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Cédulas utilizadas no jogo, para recompensar os jogadores: 
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Anexo B: Referências gráficas do jogo 

 

Inspiração: internet, redes sociais, influenciadores digitais 
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Inspiração: redes sociais, praia 
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Inspiração: praia 
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Inspiração: identidade visual do jogo 
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