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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a construção do jogo de tabuleiro O 

Grande Mercador, com tema medieval e destinado a adolescentes e adultos. Realizaram-se 

pesquisas sobre jogos de tabuleiro e sobre os quatro elementos fundamentais que constitu-

em um jogo, segundo Jesse Schell: mecânica, estética, tecnologia e história, que justificam a 

concepção do produto final do projeto, desde a criação da narrativa de interação aos com-

ponentes do jogo.  

Na frente mecânica, foram propostas as regras e procedimentos do jogo. Na estética, 

construiu-se o estilo visual do jogo visando a uniformidade e identidade dos elementos. Na 

frente tecnologia, construíram-se os componentes do jogo, como suportes, cartas, placas e 

marcadores. E na frente história, definiram-se o enredo e narrativa de interação do jogo.  

O estudo e a síntese das 4 frentes propostas em um único produto resultou no de-

senvolvimento do jogo de tabuleiro O Grande Mercador, cujos diferenciais ressaltam a 

interação e experiência inédita de jogabilidade. 

 

Palavras-chave: Desenho Industrial. Programação Visual. Design de Jogos. Jogos de Tabulei-

ro. 
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INTRODUÇÃO 

 

É impossível datar a origem do jogo. Segundo Johan Huizinga, autor do livro Homo 

ludens publicado em 1938, o jogo é anterior à cultura, pois esta, em sua definição mais am-

pla, implica sempre a existência da sociedade humana. Os animais, por sua vez, não 

esperaram que os homens os iniciassem na atividade lúdica; eles brincam, tal qual os huma-

nos, convidam-se uns aos outros, respeitam regras impostas e, acima de tudo, 

experimentam prazer e satisfação. Assim como os animais, o homem tem jogado para suprir 

sua necessidade de prazer e satisfação, mas estes, como seres racionais, agregaram novas 

finalidades à atividade lúdica.  

Vários jogos foram criados com o intuito de mediar o processo de aprendizagem, si-

mular e planejar batalhas ou até mesmo contabilizar os dias do ano. Porém, atualmente, os 

jogos têm como principal finalidade promover a diversão. Um dos elementos que define 

jogo é a sua capacidade de gerar alegria e fascinação e, de acordo com Huizinga (1938, p.6), 

“é nessa intensidade, nessa fascinação, nessa capacidade de excitar que reside a própria 

essência e a característica primordial do jogo”. 

Com o passar dos anos, os jogos, assim como a sociedade, presenciaram uma cres-

cente evolução. Os jogos de tabuleiro migraram para outros tipos de suporte, apresentaram 

regras mais elaboradas e passaram a contar com temas mais profundos e inusitados. Duran-

te alguns períodos conturbados da História, a popularização dos jogos foi singular, 

principalmente entre a classe burguesa ociosa que os utilizavam, primordialmente, como 

forma de socialização e interação.  



15 

Porém, concomitantemente ao progresso no desenvolvimento de jogos de tabuleiro, 

os jogos digitais também ganharam espaço. Um promissor mercado para jogos digitais foi 

instaurado e foi percebida uma decrescente procura por jogos analógicos. O público perten-

cente aos jogos analógicos se rendeu às facilidades e encantamentos proporcionados pelos 

jogos eletrônicos: a comodidade de se jogar sozinho, surpreendentes recursos de imersão 

como elementos gráficos e trilha sonora, e imediatismo por não ser preciso montar os com-

ponentes dos jogos foram cruciais para conquistar o mercado mundial de jogos.  

Atualmente, no Brasil e no mundo, é possível perceber que a demanda por jogos de 

tabuleiro para o público mais maduro vem crescendo consideravelmente. Porém, ao contrá-

rio dos outros países, o Brasil não possui produtos para satisfazer essa necessidade latente. 

O mercado brasileiro tenta suprir essa lacuna de maneira bastante insatisfatória, lançando 

releituras de títulos clássicos e deixando a desejar no quesito variedade e inovação. Desta 

forma, entusiastas de jogos de tabuleiro precisam recorrer à importação de títulos interna-

cionais para suprir a defasagem do mercado nacional. Diante deste contexto, no presente 

trabalho visa-se agregar ao setor um jogo de fácil aceitação para o público acima de 20 anos. 

Diante do exposto, o trabalho tem como objetivo geral projetar um jogo de tabuleiro 

com temática medieval que proporcione diversão a adolescentes e adultos. Para isso, uma 

listagem de objetivos específicos foi sugerida para encaminhar de forma satisfatória o proje-

to: (I) identificar elementos que caracterizam os jogos de tabuleiro; (II) compreender as 

diversas dinâmicas empregadas em jogos de tabuleiro; (III) pesquisar particularidades gráfi-

cas dos jogos; (IV) pesquisar e analisar produtos similares; (V) propor materiais para a 

confecção dos componentes do jogo; (VI) pesquisar características de narrativa dos jogos 

modernos; e (VII) estudar referências para auxiliar na construção da temática do jogo. 

O projeto tem como principais diferenciais o desenvolvimento de uma mecânica ino-

vadora de jogo, visando, primordialmente, a interação; e propor uma experiência inédita de 

jogabilidade, proporcionando uma experiência diferenciada ao jogador. 

Para facilitar o entendimento do projeto por parte do leitor, o relatório foi estrutura-

do seguindo uma organização didática. Embora o Método empregado para a realização do 

projeto não tenha seguido uma ordem pré-determinada, os dados contidos no relatório fo-
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ram apresentados de forma sequencial e separados por capítulos segundo o assunto estu-

dado. 

O primeiro capítulo trata-se do Levantamento e Análise de Dados, onde é apresenta-

do o conceito de jogo segundo vários autores e também é exposta a Tétrade Elementar de 

Jesse Schell. Logo após, há o histórico dos jogos de tabuleiro no Brasil e no mundo, seguido 

da definição e classificação dos jogos de tabuleiro. A seguir, há uma breve explanação a res-

peito das características e principais elementos que favorecem a diversão.  

Os quatro capítulos seguintes são referentes aos pilares propostos por Jesse Schell: 

Mecânica, Estética, Tecnologia e História. No capítulo 2, Mecânica, há o levantamento de 

jogos concorrentes com mecânica de gerenciamento de recursos e, depois, são apresenta-

das as coletas e análises das principais características desses jogos. No capítulo seguinte, 

Estética, são apresentados painéis com imagens de referências e depois, algumas caracterís-

ticas e observações das imagens. No capítulo referente à Tecnologia, são analisados 

concorrentes e posteriormente, há o levantamento de componentes e seus materiais. E, por 

fim, a História, onde são realizadas Pesquisas Bibliográficas focadas em elementos medievais 

e são analisadas as histórias e as narrativas dos jogos concorrentes. 

O próximo capítulo apresentado é o de Definição de Requisitos. São separados em 

blocos e definidos os requisitos de acordo com as classificações: motivadores, conceituais, 

estéticos, história, mecânica e tecnologia. Os blocos de requisitos são referentes às análises 

anteriores dos capítulos, Levantamento e Análise de Dados, Mecânica, Estética, História e 

Tecnologia. 

Em seguida, há o capítulo destinado à Geração de Alternativas. Este é o capítulo onde 

são apresentados desde Geração de Alternativas de cada pilar separadamente a Gerações de 

Alternativas com todos os elementos em conjunto. Há também diversas imagens ilustrativas 

do processo de geração. 

Produto final é o capítulo posterior ao de Geração de Alternativas. Nele são discorri-

das todas as características do jogo e seus elementos, assim como a validação destes 

elementos em relação aos requisitos propostos. Há uma fragmentação de todo o produto e 

há uma pequena explanação acerca de cada elemento do jogo. 
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Por fim, são apresentadas as considerações finais do trabalho, expondo os resultados 

relacionados com os objetivos, a utilização da metodologia e os pontos positivos e negativos 

encontrados durante o design do jogo. 

 

 

 

1.0 Método 

 

 

O desenvolvimento do projeto foi realizado seguindo um método flexível com proce-

dimento paralelo. Como o tema medieval já havia sido definido no Objetivo Geral, a primeira 

etapa do projeto foi a realização de uma Geração Livre com a finalidade de definir a História 

do Jogo. A partir da definição da alternativa da História, iniciaram-se dois estudos equivalen-

tes e paralelos: a Pesquisa Bibliográfica e, posteriormente, o Levantamento e Análise de 

Dados; e Geração de Alternativa em mecânica, seguida do primeiro Playtest (Teste do Jogo). 

Após a realização das etapas, foi efetuada a primeira definição de requisitos em mecânica, 

que só puderam ser listadas a partir dos dados coletados nos dois estudos anteriores.  

Na etapa de Definição de Requisitos, foram listados inúmeros requisitos de mecânica, 

porém, como não havia parâmetros para determinar quais requisitos eram fundamentais, foi 

preciso acrescentar mais uma etapa subsequente ao processo, Levantamento de Sensações 

e Experiências.  Este levantamento foi fundamental para dar base aos diferenciais propostos 

para o jogo: mecânica inovadora e experiência inédita de jogabilidade. Para isso, foram es-

tudados e analisados jogos de diferentes categorias e, posteriormente, listadas as sensações 

e experiências mais apreciadas pelo público. Após o término desta etapa, seguiu-se mais 

uma Geração de Alternativas em mecânica, e desta vez, focada nos requisitos definidos na 

etapa anterior.  

A fim de gerar novas alternativas em mecânica, foi preciso utilizar técnicas de Análise 

e Similares e Análise da Atividade, ambos realizados levando em conta jogos com tema me-
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dieval e agrícola. Esse dois estudos foram fundamentais para um novo levantamento de re-

quisitos e, assim, ter material de apoio para desenvolver novas mecânicas para o jogo. 

Paralelamente às gerações de mecânica, foi desenvolvido o estilo do jogo. Para auxi-

liar no desenvolvimento do estilo do jogo, foram confeccionados  painéis de estilo, uns mais 

gerais e outros com enfoque nas ilustrações presentes em jogos similares. O primeiro painel 

foi desenvolvido a partir de imagens da vida cotidiana das pessoas da Idade Média, tendo 

em vista que o objetivo geral do projeto é um jogo com temática medieval. Foi dado desta-

que às instalações, modo de vida servil, equipamentos agrícolas e moradia. Já o segundo 

painel destacou-se por conter imagens dos ornamentos utilizados para decoração, e o ter-

ceiro, foi integralmente composto por imagens de tabuleiros com o mesmo tema Medieval. 

Após a análise dos painéis, foram listados requisitos de estilo e, consequentemente, foi rea-

lizada a etapa de Geração de Alternativas em estilo. 

A etapa de desenvolvimento do estilo foi seguida da etapa de levantamento e análise 

de concorrentes em tecnologia. Primeiramente, foram selecionados jogos considerados mais 

inovadores nos quesitos: tipos de materiais e suportes, formas utilizadas para realização de 

sorteios e quantidade de componentes do jogo. Em seguida, estes jogos foram analisados e, 

a partir da análise, foram definidos requisitos em tecnologia. Consequentemente, os dados 

levantados na etapa anterior serviram de suporte à geração de alternativas em tecnologia, 

na qual foi realizada em conjunto com a geração de alternativa em mecânica. Após o térmi-

no desta etapa, foi definido o produto final e foram confeccionados os componentes do 

jogo, desde cartas às pequenas peças que o compõem.  
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2.0 Levantamento e Análise de Dados 

 

A etapa de Levantamento e Análise de Dados é fundamental para dar embasamento 

teórico para o desenvolvimento do projeto. Para isso, pesquisas bibliográficas foram realiza-

das com enfoque na definição do conceito do produto do projeto. 

 

2.1 O que é jogo? 

 

Para nortear o desenvolvimento do projeto, é fundamental o entendimento dos prin-

cipais conceitos relacionados ao design de jogos. Assim sendo, é de extrema importância 

compreender o significado de jogo, jogo de tabuleiro e as principais características inerentes 

a esses conceitos.  Assim, foram estudados o conceito de jogo pela ótica de vários autores. 

Segundo Johan Huizinga, autor do livro Homo ludens publicado em 1938, jogo é: 

 

“uma atividade voluntária exercida dentro de certos e determinados 

limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, 

mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma cons-

ciência de ser diferente da vida cotidiana”.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_nervosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alegria
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Em outras palavras, o que determina um jogo é a capacidade de realizar uma ativida-

de seguindo um sistema de regras definidas; que possua um final, no qual jogadores sairão 

vencedores ou perdedores; que o ato de jogar seja livre, uma vez que se fosse obrigatório, o 

jogo perderia sua motivação e alegria inerentes; que respeite limites espaciais e temporais: 

aquela se referindo aos suportes físicos ou campos imaginários, e esta, fazendo alusão ao 

progresso e finalização do jogo. Outra característica determinante é a evasão da realidade 

para a realização de ações em uma esfera imaginária regida por regras. Em um universo fic-

tício, cada jogador está apto a tomar qualquer papel, ser qualquer coisa ou pessoa.  

Embora o filósofo Johan Huizinga seja o grande precursor dos estudos sobre jogos em 

nossa sociedade, outros autores também contribuíram de forma bastante satisfatória para a 

definição e construção do conceito de jogo. É o caso do sociólogo francês Roger Caillois, au-

tor do livro “Os jogos e os Homens” (1990). Para ele, o jogo é, essencialmente, uma 

atividade. O foco do seu estudo é o comportamento do jogador durante o transcorrer das 

atividades lúdicas. Segundo o autor, os jogos possuem relatividade temporal, uma vez que 

sua ação se dá enquanto o jogador sentir prazer e alegria ao jogar. Cabe ao jogador definir 

quando e como encerrar o jogo. A partir do momento que o jogo não for mais satisfatório ou 

o jogador cansar de repetidas rodadas, ele próprio terá a escolha de interromper a partida.  

Segundo ele, a improdutividade também é um elemento fundamental que sustenta o 

conceito de jogo. O jogo não cria bens, nem riqueza e nem elementos novos, ele se encerra 

em si mesmo. Sua configuração final será sempre idêntica à do início do jogo, sem acréscimo 

ou perda de elementos.  

Outra questão importante é a incerteza, já que seu resultado não pode ser determi-

nado e nem seu desenrolar pode ser previsto. A incerteza e a tensão, outro ponto discutido, 

são fortes valores que instigam a curiosidade, a vontade de jogar e as surpresas. Elementos 

estes que são de extrema importância para o quesito diversão, tópico que será falado mais 

adiante. 

O sociólogo Roger Caillois, assim como o filósofo Huizinga, ressalta a importância das 

regras como componente primordial do jogo. A regra é o elemento que gere o andamento 

do jogo, que delimita o que é válido no universo imaginário no qual o jogo está inserido. Sem 
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ela, o jogador fica solto, sem direcionamento e foco; o jogo é estragado, perdendo comple-

tamente o sentido e valor.   

Desta forma, analisando o conceito de jogo pela ótica dos dois autores, podemos 

perceber que suas definições são ora complementares, ora confirmativas. Assim, ambos res-

saltam a importância fundamental das regras do jogo, sem elas o jogo se descaracteriza, 

perde sua forma e limitações inerentes. Discorrem sobre o universo imaginário, onde tudo é 

possível em uma realidade alternativa, irreal. Além disso, reforçam a necessidade da sensa-

ção de tensão proporcionada pelo jogo. Pois, para eles, a tensão torna o jogo mais 

competitivo e é capaz de prender o jogador até o término do jogo. 

Diante do exposto, pode-se definir um novo conceito de jogo cruzando os dados refe-

rentes às afirmações dos autores apresentados. Desta forma, no presente projeto, o jogo 

será compreendido como: Uma atividade voluntária cumprida em um tempo e espaço, na 

qual jogadores enfrentam situações imprevistas e onde são sujeitos a tensões e alegrias, em 

um universo imaginário regido por regras obrigatórias, sem gerar bem.  Por fim, há vence-

dor(es) e perdedor(es).  

 Assim, o projeto abordará o conceito de jogo pela ótica dos dois autores, a fim de 

auxiliar no entendimento das principais características que o compõem. Esse estudo inicial 

serviu para destacar quais elementos caracterizam um jogo e assim, listá-los como requisitos 

a serem cumpridos durante a definição do produto do projeto.  

 

2.2  Elementos Básicos de um Jogo 

 

O americano Jesse Schell discorre em seu livro “Art of Game Design” (2008) sobre os 

principais conceitos relacionados aos jogos, sobre o seu processo de desenvolvimento e so-

bre os elementos básicos que o compõem: Estética, Mecânica, História e Tecnologia. Estes 

quatro pilares propostos, ou Tétrade Elementar, como designa o próprio autor, é a estrutura 

capaz de concretizar um jogo, seja ele digital, de futebol ou de tabuleiro. Por isso, é funda-

mental que sejam estudadas suas características para a realização do projeto. 
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Figura 1 – Tétrade Elementar de Jesse Schell 

Segundo o autor, nenhum dos pilares é mais importante que o outro.  São elementa-

res, complementares e não excludentes, e são componentes essenciais para a concretização 

de um jogo. A Tétrade Elementar de Jesse Schell possui este formato de diamante para ilus-

trar o gradiente de visibilidade dos pilares pelo jogador, isto é, quanto mais em cima estiver 

o pilar, maior é o contato dele com o jogador. Os elementos Estéticos, por estarem no topo 

da tétrade, tendem a ser mais vistos, já que estão em contato direto com o usuário por meio 

de elementos visuais e sonoros, por exemplo; já os elementos tecnológicos, tendem a ser 

menos visíveis no caso dos jogos eletrônicos, uma vez que podem abranger linguagens de 

programação, softwares e engines. A Mecânica e a História estão no mesmo patamar e no 

meio da tétrade, por terem somente alguns elementos perceptíveis pelos jogadores. Para 

projetar um jogo, o designer deverá tomar decisões importantes nas quatro esferas e traba-

lhar todas elas como um organismo vivo. 

A estética, de acordo com o Schell, é um aspecto extremamente importante do de-

sign do jogo, uma vez que tem relação direta com as experiências proporcionadas ao 

jogador. Nela estão inseridos os elementos visuais, auditivos, sensitivos, palatáveis, olfativos 

e cognitivos que o jogador poderá experimentar enquanto realiza a atividade lúdica. Por 

estar atrelado ao jogador, a Estética se encontra localizado no topo da Tétrade Elementar. 

Dentre as principais funções da Estética em jogos de tabuleiro, podemos destacar a 

função de atrair o jogador por meio de elementos visuais e proporcionar imersão no univer-

so fictício. Ou seja, auxilia na criação do Círculo Mágico, conceito proposto por Johan 

Huizinga (1938) que se refere à evasão da realidade em um mundo irreal. Os elementos es-
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téticos proporcionam diferentes experiências ao jogador o que facilita a construção do con-

texto do jogo. Desta forma, podemos destacar a importância do estudo da estética para o 

projeto, já que um dos diferenciais propostos para o jogo é a experiência inédita de jogabili-

dade. 

A Mecânica é a essência do jogo. Segundo o autor, é “o conjunto de regras e intera-

ções que os jogadores devem seguir para alcançar o objetivo do jogo” (SCHELL, 2008, p.41). 

Ela descreve o objetivo do jogo, como os jogadores podem e não podem tentar alcançá-lo e 

o que acontece quando eles tentam. A Mecânica é o jogo posto em prática. Nela contém 

todas as ações possíveis que o jogador poderá realizar ou sofrer e diz como os objetos e 

eventos interagem com o jogador.  

 Outro elemento fundamental é a História. Ela é tanto a história propriamente dita, 

quanto a forma como os acontecimentos irão se desenrolar no decorrer do jogo. Jesse Schell 

defende que a História é a sequência de eventos proporcionada pelo enredo e como ele será 

apresentado no contexto do jogo. Este pilar é essencial para a contextualização e imersão 

por parte dos jogadores, uma vez que ambienta os acontecimentos do jogo e dá suporte aos 

elementos mecânicos. 

Por fim, o quarto pilar, a Tecnologia. A Tecnologia é a base para a realização da me-

cânica do jogo. A Tecnologia faz alusão aos materiais e interações que tornam o jogo 

possível, como papel, lápis, tabuleiro, tecnologia 3D, tecnologia Kinect ou o que mais for 

preciso para tornar reais as regras do jogo. No universo dos jogos de tabuleiro, a tecnologia 

se refere tantos aos componentes do jogo quando o meio em que elementos mecânicos 

serão efetivados. 

Desta forma, a partir das definições sugeridas pelo autor e conforme os pilares apre-

sentados por ele, o projeto foi fundamentado e realizado em quatro frentes de estudo. 

Foram realizadas Pesquisas Bibliográficas, Análises de Dados, Geração de Alternativas para 

cada um dos pilares: Estética, História, Mecânica e Tecnologia, com a finalidade de obter 

umas visão mais ampla do projeto e desenvolver todos os aspectos fundamentais dos quatro 

elementos fundamentais e obter um jogo completo e bem estruturado.  
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2.3  O que é Jogo de tabuleiro? 

 

Depois de compreendido o significado de jogo, foi necessário entender o conceito de 

uma de suas categorias: jogo de tabuleiro. Segundo o site Wikipedia, os jogos de tabuleiro 

são uma categoria de jogos nos quais utilizam suportes planos coletivos e/ou individuais, 

com desenhos e marcações pré-definidas respeitando as regras individuais de cada jogo. 

Normalmente são utilizados marcadores de posicionamento, percurso e/ou dos recursos dos 

jogadores, bem como outros elementos acessórios como dados e/ou cartas. Sua prática en-

volve uma variação significativa no número de jogadores, havendo jogos com capacidade 

para dois jogadores e outros, para seis jogadores, como é o caso do jogo mundialmente co-

nhecido War.  

A partir da definição apresentada, podem-se perceber características essenciais pa-

ra a concretização do produto do projeto. Sem a contemplação dos principais requisitos 

expostos, o produto final não será caracterizado como um jogo de tabuleiro. Desta forma, 

com base nessa pesquisa, foram compreendidas as principais peculiaridades do jogo de ta-

buleiro e definidos os primeiros requisitos conceituais do projeto, como apresentar um 

suporte para informação, utilização de marcadores e componentes e permitir um maior nú-

mero de jogadores.  

 

2.4 Histórico dos Jogos de Tabuleiro 

 

O estudo do histórico dos jogos é fundamental para entender a evolução, a impor-

tância e a relação dos jogos com a sociedade. Assim, foram realizadas pesquisas a fim de 

construir a cronologia dos jogos de tabuleiro desde sua origem mais remota aos dias atuais. 
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Figura 2 – Jogo Real de Ur 

Fonte: http://avezdopeao.blogspot.com.br 

 

Os jogos de tabuleiro clássico têm seu primeiro exemplar encontrado na cidade-

estado de Ur, capital da Suméria. O Jogo Real de Ur, Figura 2, é o jogo mais antigo já encon-

trado, com cerca de 4.500 anos, e o que ainda possui o conjunto de peças mais completo já 

achado. Suas regras exatas ainda não foram descobertas, mas puderam ser deduzidas com 

base em outros jogos semelhantes da mesma época, em registros históricos e em imagens 

pintadas em paredes ou esculpidas em artefatos antigos. O jogo possui mecânica semelhan-

te ao Gamão e seu objetivo é sair com suas peças do tabuleiro antes que o oponente o faça.  

É a primeira vez que dados piramidais são inseridos na história. 

 

 

Figura 3 – Senet 

Fonte: www.duplapropaganda.com.br 

 
 

Tão igualmente antigo é o jogo egípcio Senet, Figura 3. Assim como o Jogo Real de 

Ur, Senet também era chamado de “Jogo de Passagem de Alma”. Os povos daquele período 

http://avezdopeao.blogspot.com.br/
http://www.duplapropaganda.com.br/
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acreditavam que a diversão proporcionada pelas atividades lúdicas perduraria até a eterni-

dade e seguindo deste princípio, enterravam seus falecidos com seus jogos, os livrando, 

assim, do tédio eterno. O jogo também apresenta regras semelhantes ao Gamão e diferen-

temente do Jogo Real de Ur, este utiliza como contadores dois dados de seis faces. 

 

 

Figura 4 – Mancala Antigo 

Fonte: www.ethnix.com 

 

                        

 

Figura 5 – Mancala 

Fonte : apaginaff5.blogspot.com.br 

 

Ainda sobre os jogos de tabuleiro antigos, o mais disseminado na África é o Mancala 

– nome genérico de uma série de jogos com mecânica semelhante e temática baseada na 

colheita e semeadura. Por sua natureza simples, os jogos de Mancala eram recriados, origi-

nariamente, na terra, permitindo que trabalhadores rurais jogassem em suas horas livres. 

http://www.ethnix.com/
http://www.apaginaff5.blogspot.com.br/
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Posteriormente, os jogos de Mancala sofreram alterações e passaram a utilizar o tabuleiro 

como suporte para o acomodamento das peças. Essa família de jogos data de 2.000 a.C e há 

indícios que sua existência origine do período Neolítico. Semelhante aos outros jogos menci-

onados, vencia o jogador que retirasse todas as sementes dos buracos. Jogos de Mancala 

são populares até hoje e sua prática é muito comum em regiões da África e da Ásia. 

Um dos jogos mais populares do mundo, o Xadrez, teve sua origem provável advinda 

do jogo indiano Chaturanga, datado do século 6 d.C. Chaturanga significa “As quatro divisões 

do exército”, sendo elas, infantaria, cavalaria, elefantes e carruagens. No xadrez contempo-

râneo, suas representações são, respectivamente, peão, cavalo, bispo e torre. As regras 

atuais foram definidas no século 15 onde o vencedor é aquele que mantém o rei adversário 

sem escapatória da morte.  

A partir de meados do século XIX, com a Revolução Industrial, vários jogos de tabulei-

ros foram produzidos e comercializados a fim de suprir demanda da classe média 

emergente. Nesse período, pequenos fabricantes produziram novas versões de jogos antigos 

ou lançaram jogos autorais, como é o caso dos jogos Monopoly, conhecido no Brasil como 

Banco Imobiliário e The Game of Life, mais conhecido como O jogo da Vida.  

 

 

       Figura 6 – The Game of Life versão de 1960 

Fonte: http://magisterrex.wordpress.com/ 

 

http://magisterrex.wordpress.com/
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Figura 7 – The Game of Life versão de 1977  

Fonte: http://magisterrex.wordpress.com/ 

 

A publicação do jogo The Checkered Game of Life, precursor do Jogo da Vida, é o 

marco da era clássica dos jogos de tabuleiro. Em seu ano de lançamento, em 1860, foi ven-

dida uma marca de 45 mil cópias, sendo um sucesso de vendas para a época. Apesar do 

sucesso, o jogo de tabuleiro mais popular do mundo foi consagrado pelo concorrente  Banco 

Imobiliário, tendo mais de 250 milhões de cópias vendidas em mais de 81 países. Ele foi ba-

seado no jogo intitulado The Landlord’s Game, da autora Elizabeth J. Magie Phillips, que o 

criou com o objetivo de facilitar o ensino da teoria das taxas simples do economista Henry 

George. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, jogos de estratégia, de criação de civilizações, de 

conflito militar e econômico ganharam espaço no mercado Europeu, com exceção da Ale-

manha que censurou jogos com temática bélica no país, visando evitar a proliferação de 

ideias militares e expansionistas. Diante disso, a indústria americana de jogos de tabuleiro 

ganhou poder e perdurou hegemônica durante toda a Era de Ouro dos jogos de tabuleiro 

que durou de 1960 ao início de 1980. 

 

http://magisterrex.wordpress.com/
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Figura 8 – Jogo no estilo wargame Risk publicado em 1957 

Fonte: jovemnerd.ig.com.br 

 

Durante esse período, a indústria restringia seu acervo a jogos familiares, de baixa 

complexidade e jogos de cenários históricos, com maior complexidade estratégica. Nesta 

última categoria está inserida a modalidade wargame,  na qual se categoriza por apresentar 

jogos de conflito com regras densas, com alto nível de estratégia e complexidade e o uso de 

marcadores, miniaturas e dados. 

Ao final de 1980, com a crescente popularidade e sofisticação dos jogos de computa-

dor, o mercado de jogos de tabuleiro apresentou um declínio significativo. Várias empresas 

de jogos americanas reduziram sua produção e muitas outras decretaram falência. Com isso, 

a Idade de Ouro dos jogos de Tabuleiro chegou ao fim. 

Desde o século XIX, os jogos modernos tiveram sua popularização associada à expan-

são da classe média e teve como principal difusor os Estados Unidos. Porém, com o declínio 

da indústria americana de jogos, a indústria alemã ganhou destaque e atingiu o apogeu com 

publicações de títulos que marcaram a atualidade. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vivenciou uma forte censura a jogos 

com temática bélica no país. Enquanto em todo o mundo os Wargames eram o estilo de 

jogo apreciado, na Alemanha eles eram estritamente censurados. Desta forma, com a cres-

cente da classe trabalhadora, que possuía mais tempo de lazer, a demanda por jogos de 

tabuleiro aumentou e o país desenvolveu uma indústria de jogos voltada para o mercado 

interno que suprisse a necessidade por uma forma de diversão mais barata. Os jogos desen-

volvidos já apresentam características próprias e em 1970, era um mercado setorizado com 

produtos voltados para os mais diferentes públicos. 
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Figura 9 – Eurogame Colonizadores de Catan 

Fonte: funbox.blogspot.com 

 

Em 1995, o jogo alemão Colonizadores de Catan foi lançado e se tornou sucesso de 

venda em toda a Europa. O jogo venceu o prêmio de melhor jogo do ano em 1995 e logo foi 

lançado nos Estados Unidos. Atualmente, o jogo conta com mais de 18 milhões de cópias 

vendidas e é o jogo no estilo alemão mais popular do mundo. Sua publicação nos Estados 

Unidos abriu as portas para a inserção e consolidação dos Eurogames e reascendeu o inte-

resse por jogos de tabuleiro em todo o mundo. 

 

 

   

Figura 10 – O eurogame Ticket to Ride 

Fonte: educationalexperience.co.nz 

  



31 

    

Figura 11 – O ameritrash Battlestar Galactica 

Fonte: www.geekalerts.com 

 

Os Eurogames, jogos no estilo alemão, são um gênero de jogo de tabuleiro que se ca-

racterizam por conter regras simples, tempo de duração de partida entre 30 e 60 minutos, 

alto nível de interação entre os jogadores e elementos gráficos atrativos. Dão ênfase à estra-

tégia, baixa dependência de sorte e pouco conflito direto entre jogadores. Os Eurogames 

contrastam com o estilo americano de jogo, o Ameritrash, onde prevalece a alta dependên-

cia de sorte, os conflitos diretos entre jogadores e as regras pouco trabalhadas em 

detrimento do tema e cenário do jogo. Os jogos no estilo alemão influenciaram a indústria 

americana de jogos de tabuleiro sendo hoje o mercado mais diversificado no mundo. 

   

Figura 12 – Domínio de Carcassonne 

Fonte: www.lavonardo.net 
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Figura 13 – Meeple: Símbolo dos jogos modernos 

Fonte: www.aquejugames.es 

 

Atualmente, o mercado para jogos de tabuleiro encontra-se em ascensão, tanto no 

Brasil quanto no exterior. A demanda por jogos de tabuleiro com mecânicas originais, temá-

tica marcante e regras mais enxutas é crescente, cabendo ao mercado suprir esta 

necessidade. Em 2000, foi lançado mais um grande título dos jogos modernos, o Carcasson-

ne. Assim como a publicação do jogo Catan foi um divisor de águas no mercado 

internacional, o lançamento do jogo Carcassonne foi essencial para reforçar a identidade 

alemã e introduzir o símbolo dos jogos modernos, o Meeple, peão utilizado no jogo. 

 

 

Figura 14 – Puerto Rico 

Fonte: www.dazadi.com 

 

Dois anos depois, em 2002, o jogo de tabuleiro alemão Puerto Rico foi lançado. O jo-

go alcançou um enorme sucesso e é considerado por muitos jogadores o melhor jogo do 
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mundo. Atualmente, Puerto Rico encontra-se em primeiro lugar no ranking brasileiro do site 

Ilha do Tabuleiro, principal site brasileiro sobre jogos de tabuleiro. 

 

2.5 Classificação dos Jogos de Tabuleiro 

 

O site mundialmente conhecido, o Board Game Geek¹, classifica os mais de 60 mil tí-

tulos já publicados de acordo com 8 categorias distintas. São elas: Abstract Games, 

Customizable Games, Children’s Games, Family Games, Party Games, Strategy Games, The-

matic Games e War Games. 

 

2.5.1 Abstract Games (Jogos Abstratos): 

 

São jogos nos quais seus componentes, tabuleiros, peças e marcadores, não seguem 

um tema definido. Nesses jogos, o foco é, primordialmente, a mecânica. São jogos carrega-

dos de estratégia, que estimulam a capacidade lógica e intelectual do jogador. 

Normalmente, são desprovidos de aleatoriedade, do fator sorte e são jogados em turnos 

alternados. Nos jogos abstratos, não há informações ocultas e elementos não-

determinísticos tais como, cartas embaralhadas ou rolagem de dados. São jogos com mecâ-

nica simples e concisas e são considerados os precursores dos jogos de tabuleiro. Fazem 

parte desta classe os mundialmente conhecidos Xadrez, Gamão e Go. 

 

  2.5.2 Customizable Games (Jogos Colecionáveis) 
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Figura 15 – Deck de cartas do cardgame Magic 

Fonte: www.pointhq.com.br 

 

  

Figura 16 – Jogo colecionável Netrunner 

Fonte: http://www.fantasyflightgames.com 

 

Entram nessa categoria Jogos de Miniatura e os Card Games. São jogos onde o joga-

dor monta seu próprio deck, conjunto de cartas, ou miniaturas antes de se preparar para o 

jogo.  Existem lojas especializadas em vendas de miniaturas, decks já montados ou cartas 

individuais. Entram nessa categoria os jogos Magic, Heroclix, Netrunner. 

 

2.5.3 Children’s Games (Jogos Infantis) 

 

http://www.fantasyflightgames.com/
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Figura 17 – Catan Junior     Figura 18 – Zooloretto Mini 

        Fonte: blog.the-learning-tree.com                               Fonte: mesadejuegos.es 

 

Os jogos infantis são caracterizados por possuírem regras simples, estimularem o 

aprendizado e serem focados no tema. É comum este tipo de jogo vir associado a franquias 

de filmes, desenhos e brinquedos. De acordo com a classificação indicativa do Ministério da 

Justiça, são jogos destinados a crianças de até 10 anos de idade. Pertencem à categoria os 

jogos, Catan: Junior, Zooloretto Mini, Detetive Júnior. 

 

  2.5.4 Family Games (Jogos de Família) 

 

      

Figura 19 – Jogo de cartas Coloretto           Figura 20 – Takenoko 

              Fonte: svet-deskovych-her.cz    Fonte: us.asmodee.com 

 

http://blog.the-learning-tree.com/
http://www.mesadejuegos.es/
http://www.svet-deskovych-her.cz/
http://us.asmodee.com/
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Os Jogos de Família são, basicamente, Jogos de Estratégia com regras mais leves e 

menos densas. São normalmente indicados para todas as idades e gerações. É comum o pú-

blico destes jogos incluir desde avós até crianças menores de 10 anos em suas jogatinas. São 

considerados pelos jogadores assíduos como os melhores getaways do mercado, ou seja, 

são os melhores jogos para iniciar não-jogadores no universo dos Jogos de Tabuleiro Moder-

nos, por serem mais dinâmicos, interessantes e com o nível de complexidade mediano. 

Pertencem a essa categoria os jogos Domínio de Carcassonne, Colonizadores de Catan, Colo-

retto, Takenoko, Ticket to Ride, etc. 

 

  2.5.5 Party Games (Jogos de Festa) 

   

Figura 21 – Saboteur    Figura 22 – Dixit 

Fonte: educationalexperience.co.nz               Fonte: saveandexit.com 

 

De todas as categorias apresentadas, os Jogos de Festa são os que apresentam maior 

interatividade e recurso de oralidade. Estes jogos são populares por serem ótimos gateways, 

assim como os Family Games, e por serem mais dinâmicos, competitivos e por proporciona-

rem formação de times. Comportam inúmeros jogadores, têm uma duração curta, são 

altamente divertidos e possuem regras muito simples e fáceis de ensinar. Pertencem a essa 

categoria os jogos: Dixit, Imagem e Ação, Perfil, Saboteur, Ouro de Tolo, etc. 

 

  2.5.6  Strategy Games ou Eurogames (Jogos de Estratégia) 

http://www.educationalexperience.co.nz/
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Figura 23 – Caylus   Figura 24 – Trajan 

Fonte: gamesurplus.com   Fonte: uasawesa.wordpress.com

     

 

É nessa categoria que está inserida a maioria dos jogos de tabuleiro modernos. Os 

Jogos de Estratégia são caracterizados por oferecerem múltiplas ações aos jogadores, explo-

rando a capacidade do jogador julgar e escolher ações em detrimento de outras. Esses jogos 

costumam apresentar regras de simples a complexas, fator sorte moderado ou inexistente, 

necessidade de planejamento de ações a curto e médio prazo, tempo de duração médio e 

explorarem habilidades mentais do jogador. Como o título sugere, os Jogos de Estratégia são 

os famosos Eurogames, nomenclatura utilizada antigamente para se referir a jogos de ori-

gem alemã. Atualmente, este título é utilizado para nomear jogos que possuam 

características semelhantes aos dos Jogos de Estratégia.  Fazem parte desta categoria os 

jogos Agricola, Village, Puerto Rico, Caylus, Trajan e Kemet. 

  2.5.7 Thematic Games ou Ameritrash (Jogos Temáticos) 

      

Figura 25 – Elder Sign   Figura 26 – Legends of Andor 

Fonte: coolstuffinc.com     Fonte: fantasyflightgames.com 

http://uasawesa.wordpress.com/
http://uasawesa.wordpress.com/
http://www.coolstuffinc.com/
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Os jogos temáticos também apresentam boa dose de estratégia, porém, se caracteri-

zam por terem o tema mais focado do que a mecânica. São diferenciados por permitirem 

conflito direto entre os jogadores, apresentarem regras mais complexas, permitirem elimi-

nação de jogadores durante a partida e por ter um tempo de duração por partida de 

mediana a alta. São comuns nesta categoria jogos inspirados em obras literárias, filmes e 

seriados. Os Jogos Temáticos também são chamados de Ameritrash, porém, devido ao nome 

pejorativo, lixo americano, houve uma mudança na nomenclatura da categoria para Thema-

tic Games. Pertencem a esta categoria os jogos Axis & Allies, Zombicide, Battlestar Galactica, 

Battle of Westeros, Elder Sign, Legends of Andor, etc.  

 

  2.5.8 Wargames (Jogos de Guerra) 

 

   

Figura 27 – Twilight Struggle   Figura 28 – Memoir’ 44 

São jogos baseados em conflito e batalhas onde jogadores montam um exército a fim 

de conquistar territórios ou derrotar o exército adversário. São jogos complexos, altamente 

estratégicos, que requerem planejamentos a curto e médio prazo, exploram as habilidades 

individuais de cada jogador e utilizam a sorte como fator determinante para a resolução dos 

conflitos. Estão inseridos nessa categoria os jogos Risk, War, Menoir’ 44, Twilight Struggle, 

etc. 

 

3.0 Análise de Similares 

 

http://boardgamegeek.com/boardgame/12333/twilight-struggle
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De acordo com as categorias expostas e levando em conta os diferenciais do projeto 

que são exploração da interação e experiência inédita de jogabilidade, foi realizada uma 

pesquisa mais aprofundada sobre a Estética proporcionada pelos jogos das categorias Party 

Games e Strategy Games. Essas duas categorias foram escolhidas por conterem jogos foca-

dos na interatividade e por possuírem características recorrentes dos Eurogames.  Além das 

duas categorias estudadas, foi introduzido mais um objeto de estudo, os Card Games. Embo-

ra não sejam jogos de tabuleiro, os Card Games apresentam características que favorecem a 

interação, um dos requisitos fundamentais do projeto. Por conta deste fator, foram acres-

centados à pesquisa de concorrentes. 

Para selecionar os jogos que fizeram parte da análise, foram utilizados critérios obje-

tivos, subjetivos e pessoais, tanto do público do projeto quanto da autora do trabalho como, 

por exemplo: facilidade de obter o produto para análise, jogos considerados favoritos se-

gundo o público e jogos mais vendidos no Brasil. Foram selecionados de 3 a 5 jogos de 

tabuleiro em cada uma das categorias listadas: Party Games, Strategy Games e Card Games 

e ao fim da análise, foram sugeridas características (requisitos) para o jogo projetado. 

 

 

 

 

Tabela 1 – Tabela de Sensações e Experiências 

SENSAÇÕES E EXPERIÊNÇÕES PROPORCIONADAS PELOS: 

Party Games Strategy Games Card Games 
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Imagem & Ação 

Perfil 

Academia 

Mega-senha 

Catan 

Carcassonne 

Agricola 

Stone Age 

Pictureka 

Ouro de Tolo 

Coloretto 

Dixit 

Uno 

Interatividade Rejogabilidade Revelações 

Rapidez Raciocínio Quebra de Ordem 

Casualidade Estratégia Interferências 

Competição Lógica Humor 

Dinamismo Preparo Rapidez 

Memória Pontuação Memorização 

Raciocínio Rápido Imersão Raciocínio 

Poucos Suportes Múltiplas Ações Dinamismo 

Interferências Escolhas Competição 

Oralidade Complexidade Interatividade 

Habilidade Pessoal Flexibilidade Criatividade 

Humor Denso Oralidade 

Ambiente Interação Diversão 

Narrativa Linear Competição Respostas Instantâneas 

Exibicionismo Interferências Combinação 

Times Concentração Surpresas 

Vínculos Elemento Surpresa  

Convencimento Alcance de Submetas  

Vaidade Obstáculos  

Diversão Priorização  

 Diversão  

 

Depois de listadas as características principais dos jogos selecionados, foram escolhi-

das e definidas sensações e experiências consideradas interessantes para introduzir ao jogo 

projetado. Estas características foram determinadas conforme grau de recorrências nas ca-
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tegorias apresentadas, gosto pessoal, interesse por parte do público-alvo do projeto e com-

patibilidade com os diferenciais do projeto propostos.  Para o presente projeto, as 

características listadas abaixo deverão ser consideradas: 

 Favorecer a competição entre os jogadores; 

 Ser um jogo dinâmico; 

 Permitir interferências na estratégia de adversários; 

 Permitir elevado grau de oralidade (comunicação); 

 Testar habilidades pessoais dos jogadores no âmbito cognitivo; 

 Promover diversão; 

 Ter alto grau de rejogabilidade; 

 Testar o raciocínio dos jogadores; 

 Permitir o desenvolvimento de estratégias e táticas; 

 Antecipação de Jogadas; 

 Empregar pontuação para definição do vencedor do jogo; 

 Vários elementos de imersão; 

 Apresentar ações diversificadas; 

 Ser complexo; 

 Ser flexível quanto as escolhas dos participantes; 

 Permitir elevado grau de interatividade; 

 Necessitar de concentração; 

 Permitir várias formas de conquista de objetivo; 

 Apresentar elemento que quebra a monotonia; 

 Apresentar revelações durante a partida; 

 Favorecer o uso da criatividade; 

 Conter elementos surpresas; 

 Permitir o alcance de Submetas; 

 Apresentar obstáculos; 

 Combinar elementos; 

 

A partir do estudo aprofundado dos principais jogos das três categorias selecionadas, 

foi possível detectar as principais sensações e experiências pretendidas para o jogo. Porém, 

para que essas experiências fossem transmitidas para o público do projeto, foi necessário 

pesquisar e definir as principais características do público-alvo. 

 

4.0 Público-Alvo 
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O público-alvo do projeto foi definido por meio de pesquisas em blogs, fóruns e sites 

sobre o tema; e em uma casa de jogos de tabuleiro situada em Brasília, a Orgutal Casa de 

Jogos, descritas a seguir.  

Primeiramente, foi realizada a pesquisa virtual, onde foram visitados cerca de 10 

blogs, 5 sites e 2 fóruns brasileiros destinados a debates, resenhas e apresentação de Jogos 

de Tabuleiro. A pesquisa foi focada tanto no público frequentador do fórum Redomanet 

quanto nos autores dos sites e blogs e, desta forma, pode-se traçar as características pri-

mordiais do público consumidor do produto final. Em seguida, foi realizada uma observação 

in loco em uma casa de jogos localizada na Asa Norte, Brasília, que foi fundamental para 

agregar informação à pesquisa do público-alvo e validar algumas características definidas na 

pesquisa virtual.  

Avaliando os cerca de 620 membros do fórum Redomanet, os visitantes da casa de 

jogos e os donos dos blogs, foi possível destacar a predominância do gênero masculino como 

usuário deste tipo de mídia. Porém, como o intuito não é restringir o público-alvo e sim 

abranger mais consumidores, foi determinado como público do projeto pessoas do sexo 

masculino e feminino. Assim, a pesquisa de gênero focou-se nos principais jogos destinados 

ao público masculino e as características fundamentais que esses usuários destacam e apre-

ciam neste tipo de jogo, como: batalhas, lutas, temas fortes. Diante dessas características, 

buscou-se minimizá-las ao máximo para englobar o público feminino ao público-alvo do pro-

jeto. 

Foi constatado que 80% dos membros observados possuem idades entre 20 e 40 

anos. Desta forma, o público-alvo consumidor do produto foi determinado como adolescen-

tes e adultos, uma vez que a ONU, Organização das Nações Unidas, considera a faixa etária 

de 15 a 24 anos com adolescência. Essa informação serviu para confirmar a classificação do 

jogo e definir uma faixa etária para o público-alvo. 

Outra característica determinada para o público do projeto foi a preferência por jo-

gos modernos em detrimento dos jogos clássicos, como Banco Imobiliário, War e Jogo da 

Vida.  Além de apreciarem Jogos Modernos, também é possível destacar que os consumido-



43 

res dos jogos despendem muito tempo para estudar as regras, dedicam os finais de semana 

para atividades lúdicas e tendem a transformar suas jogatinas em eventos e momentos de 

descontração. Porém, para manter este hobbie, foi diagnosticado que jogadores destinam 

uma grande parcela da renda mensal para esse fim. Normalmente designam sua renda extra 

para compra de novos jogos, miniaturas, componentes ou card games. Desta forma, obser-

vou-se a disponibilidade de renda extra para gastos com entretenimento. 

Além de disponibilidade de renda, outra característica recorrente é a disponibilidade 

de tempo, tanto para aprender as regras do jogo quanto para ensiná-las aos companheiros 

de mesa. Além disso, pode-se destacar que o público-alvo consumidor de jogos tende a gas-

tar mais de 3 horas desfrutando da atividade lúdica.     

Diante das observações, foi possível detectar as características centrais do público-

alvo do projeto, assim, podemos definir como consumidores em potencial: 

 Homens e mulheres; 

 Maiores de 20 anos; 

 Apreciadores de Jogos Modernos; 

 Possuidores de renda extra para gasto com entretenimento; 

 Disponibilidade de tempo; 

 

 

5 Os 4 Elementos Fundamentais 

 

Conforme foi relatado no tópico 3.2, do capítulo Levantamento e Análise de Dados, o 

projeto foi estruturado de acordo com os pilares propostos por Jesse Schell. Desta forma, a 

partir deste tópico, toda a pesquisa de Levantamento e Análise de Dados foi totalmente fo-

cada para solucionar os problemas de História, Mecânica, Estética e Tecnologia. 

 

 5.1 História 



44 

 

De acordo com o objetivo geral do projeto, o tema do jogo foi definido como medie-

val. Assim, seguindo esta definição, toda a Pesquisa Bibliográfica foi realizada com base na 

temática medieval, no estilo de vida servil, no cotidiano no feudo, ofícios medievais, na ali-

mentação e no sistema feudal; a fim de auxiliar na Definição de Requisitos e na Geração de 

Alternativas em História. 

 

   5.1.1 Idade Média (Feudalismo) 

 

Figura 29 – Esquema de divisão de um feudo 

Fonte: historiabruno.blogspot.com 

 

O feudalismo foi um modo de organização social e política baseado nas relações ser-

vo-contratuais (servis). Tem suas origens na decadência do Império Romano e predominou 

na Europa durante a Idade Média. 

Os senhores feudais conseguiam as terras porque o Rei lhes dava. Os camponeses 

cuidavam da agropecuária dos feudos e, em troca, recebiam o direito a um pedaço de terra 

para morar, além da proteção contra ataques bárbaros. Quando os servos iam para o manso 

senhorial, propriedade do Senhor Feudal, atravessando a ponte, tinham que pagar um pedá-

gio, exceto quando para lá se dirigiam a fim de cuidar das terras do Senhor Feudal. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feudo
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rbaro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manso_senhorial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manso_senhorial
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Figura 30 – Hierarquia feudal  

Fonte: leiturasdahistoria.uol.com.br 

 

A produção feudal própria do Ocidente europeu tinha por base a economia agrária, 

de escassa circulação monetária e autossuficiente. A propriedade feudal pertencia a uma 

camada privilegiada, composta pelos senhores feudais, altos dignitários da Igreja, o clero, e 

longínquos descendentes dos chefes tribais germânicos.  

A principal unidade econômica de produção era o feudo, que se dividia em três par-

tes distintas: a propriedade individual do senhor, chamada manso senhorial ou domínio, em 

cujo interior se edificava um castelo fortificado; o manso servil, que correspondia à porção 

de terras arrendadas aos camponeses e era dividido em lotes denominados tenências; e ain-

da o manso comunal, constituído por terras coletivas, pastos e bosques, usadas tanto pelo 

senhor quanto pelos servos. 

Devido ao caráter expropriador do sistema feudal, o servo não se sentia estimulado a 

aumentar a produção com inovações tecnológicas, uma vez que tudo que produzia de exce-

dente era tomado pelo senhor. Por isso, o desenvolvimento técnico foi pequeno, limitando 

aumentos de produtividade. A principal técnica adaptada foi a de rotação de culturas, que 

evitava o esgotamento do solo, mantendo a fertilidade da terra. 

Essa primeira pesquisa foi realizada para entender melhor o contexto da Idade Média 

e a organização econômica e social do período. É fundamental seu entendimento para de-

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rota%C3%A7%C3%A3o_trienal_de_culturas
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terminar um ponto de partida e iniciar os primeiros esboços de história a fim de delimitar o 

contexto histórico.  

 

   5.1.2 Cozinha Medieval 

 

 

Figura 31 – Apresentação de uma cozinha medieval 

Fonte: tavernadoperegrino.blogspot.com 

 

A expressão Cozinha Medieval pode tanto ser designada para se referir aos alimentos 

consumidos quanto para os hábitos alimentares e métodos culinários. Durante o período da 

Idade Média na Europa, o principal alimento consumido era o pão, seguido por outros ali-

mentos fabricados a partir de cereais, como o mingau e as massas. Os cereais eram a base 

da alimentação local e os grãos mais comuns eram centeio, cevada, trigo, sarraceno, milhete 

e aveia. 

A carne era mais prestigiosa e mais cara que os grãos e que os vegetais e, quando 

consumidas, eram carnes abatidas de animais domésticos, como galinhas e porcos. Por ne-

cessitar de menos cuidados, as aves e suínos eram consumidos com maior frequencia, por 

carecerem de alimentação mais barata, não precisarem de grandes áreas pastoris e pelo 

pequeno porte. A carne bovina, por sua vez, não era tão comum, pois demandava maior 

cuidado, maior área de pasto e por serem mais cotados como animais de tração e produção 

de leite. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mingau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massa_aliment%C3%ADcia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carne
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hortali%C3%A7a
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Figura 32 – Banquete Medieval 

Fonte: cidademedieval.blogspot.com 

 

Os temperos mais comuns eram os preparados a partir do líquido extraído da uva 

verde não madura, o vinho e o vinagre. Estes, juntamente com a utilização mais difundida 

de mel ou açúcar, deram origem a muitos pratos com sabor agridoce. Além desses tempe-

ros, cominho, erva-doce, funcho e gengibre eram recorrentes na culinária da época. 

Um prato típico do período era o guisado de carne ou vegetais. Também era comum 

guarnição de vegetais cozidos como cenoura, repolho, batata, beterraba, alho e cebola. As 

frutas eram servidas quase sempre frescas acompanhadas de mel ou melado, mas também 

eram servidas acompanhando carnes assadas ou sopas de carne e vegetais. 

As sobremesas mais recorrentes eram as que levavam amêndoas. Normalmente, 

eram servidas amêndoas açucaradas embebidas em vinho e acompanhado de queijo. Alguns 

países da Europa serviam como sobremesa manjares, crepes, sonhos recheados e tortas com 

recheio de frutas. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mel
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Figura 33 – Exemplo de lareira localizada no salão principal 

Fonte: cidademedieval.blogspot.com 

 

Quanto ao preparo, os alimentos eram cozidos em lareiras localizadas no centro do 

salão principal. A maioria dos alimentos era preparada em contato direto com o fogo e, so-

mente mais tarde, foram introduzidas as armações de metal para suportar os caldeirões. Os 

fornos não eram tão recorrentes em casas comuns, pois eram utilizados para assar pães por 

padeiros da época. 

Para entender o comportamento e o cotidiano das pessoas do período, foi realizada 

uma pesquisa focada na culinária e nos principais alimentos consumidos. Pode-se perceber a 

restrição de pratos e alimentos conhecidos, assim como a recorrência de alimentos prepara-

dos com grãos e cereais. Buscando um delineamento do modo de vida dos indivíduos da 

época, mais uma pesquisa foi realizada, desta vez, baseada nas ocupações e ofícios. 

 

 

   5.1.3 Ofícios Medievais 
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Figura 34 – Mestre padeiro e seu aprendiz 

Fonte: pt.wikipedia.org 

 

Durante a Idade Média destacaram-se os ofícios de padeiros, artesãos, carpinteiro, 

ferreiros, ourives, entalhadores e tintureiros. Era comum no período a formação de Corpo-

rações de Ofício, associações destinadas a regulamentar o processo produtivo artesanal nas 

cidades que contavam com mais de 10 mil habitantes. Essas unidades de produção artesanal 

eram marcadas pela hierarquia e pelo controle da técnica de produção das mercadorias pelo 

produtor. 

As regras a cerca do ingresso nas Corporações de Ofício eram rigorosas e, uma pes-

soa só poderia trabalhar em um determinado ramo se fizesse parte de uma corporação. Elas 

regulavam o controle de qualidade, de quantidade e dos preços dos produtos produzidos. Os 

preços estipulados não deveriam ser maiores e a matéria-prima utilizada não deveria ser 

inferior aos do colega de corporação, evitando, assim, a concorrência entre os membros a 

corporação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanal
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Figura 35 – Armeiros 

Fonte: idademedia.wordpress.com 

 

Aqueles que desejavam entrar na corporação deveriam ser aceitos como aprendizes 

pelo mestre, o qual detinha o conhecimento, as ferramentas e fornecia a matéria-prima. Os 

aprendizes não recebiam salários, geralmente eram parentes e moravam com o mestre. A 

extensão do aprendizado variava de acordo com o ramo, podendo durar um ano, ou prolon-

gar-se de dez a doze anos. O período de costume do aprendizado, porém, variava entre dois 

a sete anos. 

Essa pesquisa foi feita na etapa final do projeto, com base na história e na mecânica 

do jogo, para conhecer melhor os principais ofícios e quais conhecimentos técnicos já eram 

conhecidos na época. A partir da definição da história, viu-se a necessidade de estudar as 

profissões, estudar as principais matérias-primas e ferramentas utilizadas. Pode-se verificar a 

predominância dos ofícios de ferreiro, padeiro e carpinteiro; e seus principais materiais de 

trabalho: martelo, forno e serrote. 

Depois de conhecer as principais profissões e a relação mestre-aprendiz, partiu-se 

para a última pesquisa bibliográfica relatada, Transportes e Instrumentos Agrícolas. Essa 

pesquisa foi realizada visando entender como era realizada a principal atividade econômica, 

a agricultura. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria-prima
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5.1.4 Transporte e Instrumentos Agrícolas 

 

 

Figura 36 – Imagem retratando o uso de foices  

Fonte: idademedia.wordpress.com 

 

Na Idade Média ocorreu uma acentuada retração das atividades comerciais e artesa-

nais. Em razão disso, houve um processo de ruralização da sociedade da Europa ocidental, 

com o predomínio da agricultura de subsistência. 
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Figura 37 – Camponeses realizando colheita com enxadas, picaretas e foices. 

Fonte: idademedia.wordpress.com 

 

Dentro dos feudos, a agricultura era praticada por meio de técnicas simples. Os prin-

cipais instrumentos eram feitos de madeira, pois o ferro era de difícil aquisição, porém, 

pode-se destacar o uso frequente de enxadas e foices. O arado, puxado por boi, era o equi-

pamento principal, conforme mostra a figura 37. Para não esgotar o solo, usava-se um 

sistema de rotação trienal: a terra de cultivo era dividida em três partes e o plantio era feito 

de tal modo que sempre uma dessas partes permanecia em descanso. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planta
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Figura 38 – Arado puxado por animais de tração 

Fonte: anchietapeloaluno.blogspot.com 

 

Para estocar os alimentos e transportá-los, era comum o uso de carroças e carrinhos 

de mão. Como o metal era um recurso escasso, quase sempre esses instrumentos eram con-

feccionados em madeira pelos carpinteiros do período. 

Assim como a pesquisa realizada para compreender os principais ofícios da época, a 

pesquisa sobre a agricultura medieval também foi realizada a fim de complementar a histó-

ria do jogo. Viu-se a necessidade de retomar a pesquisa sobre o cotidiano medieval e 

aprofundar no quesito agricultura, uma vez que foi preciso verificar os principais utensílios 

utilizados para o arado da terra, a plantação da semente e a colheita do produto final. 

A partir das pesquisas e das principais características do cotidiano medieval, pode-se 

traçar os primeiros esboços sobre a história e roteiro do jogo. Porém, precisou-se entender 

como o tema medieval está sendo empregado nos jogos modernos. Assim, foi  utilizada a 

técnica de Análise de Similares nesta etapa do projeto. 
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  5.1.5 Técnica de Análise de Similares 

 

Após toda a Pesquisa Bibliográfica focada no estilo de vida medieval, foi realizada 

uma Análise de Similares focada na história dos Jogos de Tabuleiro selecionados. Os jogos 

foram escolhidos em decorrência do seu tema, e para esta etapa do projeto, foram selecio-

nados jogos com temática medieval. 

Foram escolhidos e analisados os seguintes jogos: Ora et Labora, Caylus e Kingsburg. 

Todos condizentes com o tema medieval e pertencentes à categoria Eurogame. 

 

o Ora et Labora 

 

Figura 39 – Jogo com tema medieval Ora et Labora 

Fonte: geeknews.mtv.com 

 

Descrição da história do jogo Ora et Labora foi apresentada conforme as informações 

do livreto de regras. 

Cada jogador é o diretor de um mosteiro na Era Medieval, que adquire terras e cons-

trói prédios – pequenos empreendimentos que ganharão recursos e lucros. O objetivo é 

construir uma infra-estrutura de trabalho e fabricar itens raros, tais como: livros, cerâmicas, 

ornamentos e relíquias; para obter a maioria dos pontos ao final da partida. Novos prédios 

entram no jogo de tempos em tempos e os jogadores podem construir com os materiais de 
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construção que eles reuniram, com algumas restrições sobre o que pode ser construído nos 

terrenos. Alguns espaços começam com árvores ou brejos impedindo o desenvolvimento até 

que um jogador limpe o terreno. Construir de maneira inteligente no seu tabuleiro pessoal 

de jogo se refletirá na sua contagem final e os jogadores podem comprar terrenos adicionais 

durante o jogo, se necessário. 

 

o Caylus 

 

Figura 40 – Jogo com temática medieval Caylus 

Fonte: gamesurplus.com 

 

Descrição da história do jogo Caylus foi apresentada conforme as informações do li-

vreto de regras. 

Em 1289, para reforçar as fronteiras do Reino da França, o rei Philip, "O Justo", deci-

diu construir um novo castelo. Naquela época, Caylus era somente uma vila humilde, mas 

trabalhadores e artesãos foram sendo atraídos pelas boas perspectivas. Ao redor da cons-

trução, uma cidade foi, lentamente, nascendo. Os jogadores devem ser construtores. 

Construindo o castelo do rei e desenvolvendo a cidade ao redor dele, eles ganham pontos de 

prestígio e o gosto do rei. Quando o castelo estiver pronto, o jogador com maior número de 

pontos de prestígio vence o jogo. 
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o Kingsburg 

 

Figura 41 – Jogo com tema medieval Kingsburg 

Fonte: aux.shenkar.ac.il 

 

Descrição da história do jogo Kingsburg foi apresentada conforme as informações do li-

vreto de regras. 

Em Kingsburg, os jogadores são lords, enviados pelo rei para administrar as fronteiras 

do reino. Em cada ano, há três estações para produção, e todo o quarto turno é o inverno, 

onde os jogadores devem lutar contra um exército invasor. Os recursos para construir estru-

turas e treinar o exército são coletados influenciando os membros do conselho do rei. Cada 

membro do conselho irá ganhar diferentes recursos ou alocar soldados, pontos de vitória, ou 

outras vantagens para o jogador que influenciá-lo no turno. No fim dos 5 anos de duração do 

jogo, o jogador que melhor desenvolver seu território e for o "queridinho" do rei no conse-

lho é o vencedor. 

Toda a etapa foi realizada buscando levantar características essenciais para a produ-

ção da história do jogo de tabuleiro a ser desenvolvido. A partir da análise das histórias dos 

jogos levantados, foi possível apreender a importância da figura do Rei como chamariz para 

o Chamado à Aventura. Este termo foi proposto pelo antropólogo Joseph Campbell em seu 

livro A jornada do Herói: Joseph Campbell, sua Vida e Obra (1928)  que designa “um proble-

ma, evento ou acontecimento que se apresenta ao herói, mudando sua rotina e fazendo-o 

http://aux.shenkar.ac.il/
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iniciar uma nova jornada”. No caso de dois dos jogos estudados, são acontecimentos que 

mudam a rotina do jogador: envio de pessoal pelo Rei para proteger a fronteira dos perigos 

provenientes das invasões durante o inverno, no caso do Kingsburg; e ajuda Real para a 

construção do novo castelo nas redondezas da humilde vila de Caylus, no caso do jogo de 

mesmo nome, Caylus. 

Outra característica relevante observada é a recorrência de utilização de matérias-

primas para construção de estruturas, castelos ou instalações, com a finalidade de acumular 

pontos e ganhar o jogo. Além disso, também podemos identificar a existência de recompen-

sas e honrarias distribuídas pelo Rei aos personagens que realizaram seu trabalho 

eficientemente.  

Além das características apresentadas, várias outras puderam ser determinadas du-

rante o processo de Análise de Concorrentes em História. Porém, esse estudo foi retomado 

no capítulo Definição de Requisitos, onde as considerações observadas nesta etapa foram 

fundamentais para a solução do problema. 

 

5.2 Estética 

 

Para a criação do estilo empregado no projeto, foi realizada uma seleção de jogos de 

tabuleiro com temática medieval e jogos com enfoque agrícola, visando a identificação de 

características que remetessem ao estilo almejado. 

Foram selecionadas e analisadas imagens de três jogos de tabuleiro com o tema su-

gerido: Stone Age, do designer Michael Tummelhofer, publicado em 2008 e ilustrado pelo 

designer alemão Michael Menzel; A Castle for all Seasons, dos designers Inka e Markus 

Brand, ilustrado pelo designer Michael Menzel e publicado em 2008; e Terra Mystica, dos 

designers Jens Drogemuller e Helge Ostertag, ilustrado por Dennis Lohausen e publicado em 

2012. Foram utilizados recursos de criação de painéis de estilo para auxiliar na identificação 

de elementos característicos e, posteriormente, foram realizados estudos e análises de ima-

gens de elementos decorativos e ornamentos medievais. 
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Figura 42 – Painel com imagens dos jogos Stone Age, A Castle for All Seasons e Terra Mystica 

   

Ao avaliar o primeiro painel, pode-se perceber a recorrência de cores saturadas nos 

componentes e pinos e o predomínio de tons terrosos nas ilustrações. Além disso, é notável 

a utilização de elementos sinalizadores como ícones, desenhos e representações para guiar 

o jogador e auxiliar na transmissão de informações. 

Além das análises de jogos similares, foram desenvolvido painéis de imagens com 

temática agrícola. Foram selecionadas imagens de utensílios agrícolas, agricultores, carroças, 

plantações e estabelecimentos, para auxiliar na etapa de ilustração dos suportes físicos que 

compõem o jogo. Como estes elementos estarão fortemente presentes no jogo, é funda-

mental que suas representações sejam fiéis e de fácil dedução, para que não haja dúvida por 

parte dos jogadores e que as informações sejam intuitivas. 
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Figura 43 – Painel de imagens agrícolas e medievais 

 

Após a observação crítica das imagens do painel de elementos agrícolas e medievais, 

foi possível destacar o predomínio de construções em madeira, pedra e tijolos, assim como 

utilização de instrumentos rudimentares e precários. Também foi possível destacar diferen-

tes texturas e rugosidades, uma vez que pedras e madeiras eram fundamentais para a 

construção de habitações e ferramentas. Assim como o primeiro painel apresentado, foi 

igualmente notado o predomínio de tons terrosos. 

Além dos estudos anteriores, viu-se a necessidade de confeccionar mais um painel, o 

painel com imagens decorativas. Este painel foi confeccionado a fim de entender os princi-

pais ornamentos utilizados para decoração na época. 
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Figura 44 – Painel com imagens decorativas 

 

Pode-se destacar da análise dos painéis a recorrência de florais para decoração, sime-

tria na construção dos ornamentos, assim como o rebuscamento e detalhismo na concepção 

dos elementos decorativos.  

Ainda, foram observados traços orgânicos e utilização de tons terrosos, assim como 

foram apresentados nos outros painéis.  

Por fim, viu-se a necessidade de confecção de mais um painel, o painel com imagens 

de tabuleiros. Para a sua construção, foram selecionadas imagens de diferentes tabuleiros, a 

fim de entender a sua composição, tipos de elementos utilizados e principais informações 

contidas. 
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Figura 45 – Painel com imagens de tabuleiros 

 

 Foi percebido o predomínio de cores saturadas na construção das ilustrações do ta-

buleiro, bem como utilização de vista superior. Também foi notado o preenchimento total 

do tabuleiro com imagens e utilização de ícones para facilitar o entendimento das regras por 

parte do jogador. Outra característica recorrente é a utilização de pergaminhos para compor 

o tabuleiro.  

Após a análise dos painéis, listas com requisitos foram criadas a fim de direcionar a 

consolidação do estilo do jogo. Paleta de cores, estilo de ornamentos, perspectiva dos dese-

nhos e estilo de desenho, foram itens estudados e observados por meio dos painéis e 

apresentados como principais características a serem empregadas no estilo do jogo. 
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5.3 Mecânica 

 

Para desenvolver a mecânica do jogo, foram utilizadas diversas ferramentas para au-

xiliar no Levantamento e Análise de Dados. Primeiramente, foi utilizado recurso de Análise 

de Similares tendo como parâmetro jogos com o tema medieval e agrícola. Dentre a gama 

de possibilidades, foram selecionados os jogos Stone Age e Agricola, por representarem a 

categoria e serem vencedores do prêmio alemão no ano dos seus lançamentos. Além disso, 

foram feitas Análise da Tarefa, onde foram jogados e observados usuários jogando os se-

guintes jogos: Domínio de Carcassonne e Colonizadores de Catan, ambos publicados no 

Brasil pela empresa Grow. 

 

5.3.1 Análise de Similares 

 

o Stone Age 

 

 

Figura 46 – Jogo de tabuleiro Stone Age 

Fonte: ludocortex.fr 

 

Stone Age é um jogo alemão desenvolvido pelo designer Michael Tummelhofer publi-

cado no ano de 2008. Foi indicado ao prêmio Spiel des Jahres e ganhou, em segundo lugar, o 

Deutscher Spiele Preis, concurso que premia os melhores jogos de tabuleiro alemães. É um 
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jogo de 2 a 4 jogadores, com duração média de 60 a 90 minutos, classificado como um euro-

game de estratégia leve. 

 

 

Figura 47– Detalhe do tabuleiro e seus componentes 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

O jogo tem como tema a Idade da Pedra e se baseia no desenvolvimento de tribos do 

período. Cada jogador assume uma tribo e precisa distribuir seus trabalhadores de forma 

eficiente para recolher matérias-primas, construir habitações, desenvolver a agricultura e 

alimentar seus membros.  

 

 

Figura 48 – Cartas de Bônus 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

http://www.boardgamegeek.com/
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Trata-se de um jogo com duas dinâmicas fundamentais, Gerenciamento de Recursos 

e Alocação de Trabalhadores, onde o jogador deverá fazer escolhas e executar ações de 

forma estratégica. No Gerenciamento de Recursos, o jogador recolhe os recursos disponíveis 

no jogo: madeira, tijolo de barro, pedra e ouro; os combina entre si e trocam por melhorias, 

como Cartas de Bônus, ou os utilizam na construção de cabanas. Cada uma dessas trocas 

proporciona um valor que será somado ao final do jogo. Quem adquirir a maior quantidade 

de pontos é o vencedor. A outra dinâmica apresentada, a Alocação de Trabalhadores, consis-

te em posicionar um marcador, peão ou meeple, sobre uma determinada área do tabuleiro e 

assim ativar uma função. O objetivo é receber o que a área oferece como benfeitoria, no 

caso do Stone Age, as matérias-primas e algumas ações como, melhorar a agricultura, adqui-

rir alimento, aprimorar ferramentas de pedra e produzir mais mão de obra.  

 

 

Figura 49 – Meeples distribuídos em áreas para ativar funções 

Fonte: boardgamegeek.com 

 

Ao final de cada turno, os jogadores devem ter alimento suficiente para sustentar 

seus trabalhadores, caso contrário, recebem uma penalidade de -10 Pontos de Vitória. O 

jogo se desenvolve a partir das escolhas dos jogadores e se encerra quando todas as Fichas 

de Cabana de um deck forem adquiridas ou quando as Cartas de Bônus acabarem. Vence o 

jogo o jogador que adquirir a maior pontuação ao término da partida. 
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Figura 50 – Fichas de Cabana 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

Podemos observar diferentes elementos fundamentais para a construção da mecâni-

ca do jogo Stone Age. Primeiramente, podemos destacar a rolagem de dados como fator 

fundamental para o sorteio de números. Desta forma, são determinados valores aleatórios 

para a aquisição das matérias-primas. Embora a rolagem dos dados ofereça um fator de sor-

te muito alto, ele pode ser totalmente controlado devido aos elementos acessórios 

presentes no jogo. Por exemplo, é possível alterar o número tirado nos dados somando ao 

valor o número correspondente das Ferramentas de Pedra adquiridas ao longo das rodadas. 

 

 

Figura 51– 6 dados de madeira e um copo de couro 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

http://www.boardgamegeek.com/
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Além da dinâmica de rolagem de dados, o jogo também conta com alto fator estraté-

gico, obrigando o jogador a prever situações e trabalhar uma determinada estratégia com 

antecedência.  

 

 

Figura 52 – As matérias-primas: madeira, tijolo, pedra e ouro. 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

Avaliando os resultados da técnica empregada, podemos observar a recorrência da 

dinâmica de Gerenciamento de Recursos. Essa dinâmica oferece diferentes possibilidades de 

ações, pois permite a troca e combinação de recursos por melhorias e por pontos de ação. 

Esse tipo de dinâmica vem, na maioria das vezes, associada a jogos com tema medieval ou 

agrícola, isso por que torna quantificável os recursos do jogo e os transformam em principal 

unidade de troca e base da mecânica do jogo. Esse tipo de abordagem  
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o Agricola 

 

Figura 53 – Jogo de tabuleiro Agricola 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

O jogo foi desenvolvido pelo designer alemão Uwe Rosenberg e ilustrado pelo desig-

ner Klemens Franz.  Assim como o Stone Age, Agricola é um Eurogame estratégico vencedor 

do Prêmio Spiel des Jahres de 2008, na categoria Melhor jogo Complexo, e vencedor em 

segundo lugar do Deutscher Spiele Preis, no mesmo ano.  

 

 

Figura 54 – Tabuleiro individual  

Fonte: www.boardgamegeek.com 
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O jogo tem a temática voltada para vida no campo, na qual jogadores assumem o pa-

pel de camponeses que necessitam desenvolver sua fazenda competindo por ações com 

outros jogadores. Os jogadores iniciam o jogo com uma habitação de madeira e terrenos 

vazios que são destinados ao cultivo de grãos e hortaliças; à criação de pastos para a criação 

de animais como ovelhas, porcos e vacas; e à construção de celeiros para aumentar a capa-

cidade produtiva.  Além disso, o jogador pode aumentar com cômodos sua habitação para 

acomodar mais filhos, ou seja, mais mão de obra, e melhorar sua moradia de madeira, trans-

formando-a em uma casa de barro ou em uma habitação de alvenaria.  

 

 

Figura 55 – Cartas que oferecem diferentes ações 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

Trata-se de um jogo com dinâmicas semelhantes ao Stone Age, onde é preciso Ge-

renciar Recursos e Alocar Trabalhadores para efetuar diferentes ações durante a partida. Os 

jogadores posicionam seus trabalhadores em diversas cartas que ativam ações específicas 

que favorecem a evolução das fazendas individuais. Essas ações podem ser: coletar madeira 

para construir cercas, expandir a habitação ou implementar algumas benfeitorias; arar o 

campo para posteriormente plantar grãos e vegetais e colhê-los ao fim da colheita; adquirir 

animais para o pasto e futuramente convertê-los em alimento; produzir alimentos com a 

aquisição de novos instrumentos como fornos e fogões, etc. 
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Figura 56 – Pastos cercados com ovelhas e javalis 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

Ademais, podemos avaliar o Grau de Evolução como outra dinâmica presente no jo-

go. Os jogadores devem recolher recursos com o intuito de trocar por melhorias para evoluir 

um objeto que se encontra em um determinado nível para um mais avançado. Podemos 

exemplificar essa dinâmica pela forma como as habitações evoluem durante a partida. Uma 

habitação que começa de madeira, por exemplo, evolui para uma de barro e por fim, para 

uma de alvenaria. O mesmo ocorre com os pastos, que iniciam sem cercas e podem acomo-

dar até celeiros.  Esse tipo de dinâmica vem, em sua maioria das vezes, acompanhada da 

contagem de pontos, outra dinâmica recorrente em eurogames. No caso do Agrícola, a con-

tagem de pontos se dá pelas conquistas durante o jogo, quantidade de alimento, número de 

animais e graus de evolução da habitação dos jogadores. 

 

 

Figura 57 – Recursos diversos  

Fonte: www.boardgamegeek.com 
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O Agricola permite diferentes configurações de jogo: o modo família, onde apresenta 

baixo nível de complexidade e menor duração por partida; modo básico, onde são acrescen-

tadas cartas de Melhorias e Ocupação; e modo avançado, com duração maior, elevado 

número de componentes e, consequentemente, um jogo mais complexo e denso.  

Assim como Stone Age, o vencedor do jogo é aquele capaz de adquirir a maior quan-

tidade de pontos de vitória durante as 14 rodadas que dura a partida. A contagem de pontos 

se dá pela quantidade de membros que sua família possui, número de pastos, quantidade de 

vegetais e grãos, número de animais e assim por diante. Um dos elementos que proporciona 

tensão ao jogo é a alimentação dos membros da família. Durante cada rodada, o jogador 

deve conseguir alimento suficiente para alimentar os membros da família, caso contrário, 

valores serão descontados na contagem final. Vence o jogo quem adquirir a maior quantida-

de de pontos ao término da 14ª rodada.  

Agricola é um jogo bastante estratégico, necessitando de muito raciocínio e tática pa-

ra vencer a partida. Também é um jogo de múltiplas ações, forçando o jogador a fazer as 

melhores escolhas dentro de um leque abrangente de possibilidades. Oferece um grau ele-

vado de rejogabilidade, ou seja, a montagem inicial de uma partida será totalmente 

diferente da próxima partida, pela forma como os elementos são distribuídos ou as ações 

são realizadas. É um jogo que não utiliza a dinâmica de rolagem de dados, por isso, os joga-

dores selecionam o primeiro jogador por meio do critério menor idade e este inicia a partida 

alocando seu marcador na área que oferece a ação desejada.  O jogo é previsto para durar 

em média 120 minutos e comporta até 5 jogadores. Vale ressaltar que o jogo conta com o 

modo solitário, possibilitando jogar o jogo individualmente. 

Ao avaliar os dois jogos da Análise de Similares podemos enfatizar a utilização das di-

nâmicas de Gerenciamento de Recursos e Alocação de Trabalhadores, dinâmicas utilizadas 

quase sempre em conjunto em jogos que têm tema agrícola.  Além disso, pode-se perceber 

a utilização de matérias-primas para conquistar e adquirir melhorias, realizar trocas e com-

binar recursos para diferentes finalidades. Assim, para o projeto, é importante que sejam 

pensadas e definidas diferentes maneiras de se administrar esses recursos além de permitir 

diversas utilidades para as matérias-primas.  
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Pensando na forma como as matérias-primas são manipuladas e a interação promo-

vida pelos jogos, uma pesquisa focada foi realizada, utilizando a técnica de Análise da 

Atividade, que consiste em avaliar a maneira como uma tarefa é executada. Assim, foi avali-

ada a forma como usuários jogam dois jogos: Colonizadores de Catan e Domínio de 

Carcassonne. 

 

  5.3.2 Análise da Atividade 

 

Foram observados e analisados dois jogos, Colonizadores de Catan e Domínio de Car-

cassonne, para auxiliar na definição de requisitos em mecânica. Os jogos são classificados 

como Eurogames e foram escolhidos por darem destaque ao Gerenciamento de Recursos, 

no caso do jogo Colonizadores de Catan e por incentivar a interação entre os jogadores, no 

caso do jogo Domínio de Carcassonne. 

A etapa de Análise da Atividade se deu por meio de observação e análise de jogado-

res interagindo com o jogo. A observação teve duração equivalente à duração das partidas e 

a definição de requisitos foi realizada segundo a análise de dados coletados durante a obser-

vação dos jogadores e dos aspectos relevantes de jogatinas realizadas anteriormente pela 

autora do projeto. 

 

o Colonizadores de Catan 

 

Figura 58 – Jogo Colonizadores de Catan  
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Colonizadores de Catan é um eurogame criado pelo alemão Klaus Teuber publicado 

pela editora Kosmos no ano de 1995. Foi o primeiro eurogame a alcançar popularidade fora 

da Europa e ganhou vários prêmios, dentre eles, o Spiel des Jahres de 1995 e o primeiro lu-

gar no Deutscher Spiele Preis, do mesmo ano, como melhor jogo alemão.  

 

 

Figura 59 – Tabuleiro montado com as peças hexagonais 
 

A técnica de Análise da Atividade durou aproximadamente 60 minutos e contou com 

a participação de 4 jogadores, número máximo que o jogo comporta. A fase de preparação e 

montagem do tabuleiro foi rápida, não sendo um fator de queixa por parte dos jogadores, 

embora muitas peças e placas tenham que ser previamente separadas e ordenadas para a 

montagem do tabuleiro inicial.  

 

 

Figura 60 – 6 terrenos diferentes 
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As regras são muito bem ilustradas no livreto de regras, sendo de fácil assimilação e 

entendimento por parte do leitor. Os jogadores assumem o papel de membros de uma ex-

pedição para colonizar a ilha de Catan, e devem aproveitar os recursos naturais para criar 

estradas, fundar aldeias e transformá-las em cidades. Porém, as escolhas dos terrenos de-

vem ser feitas com bastante precaução, pois os terrenos permitem a exploração de 

diferentes recursos, e caso o jogador não consiga tomar posse de um dos terrenos, terá que 

adquirir matérias-primas trocando com os outros jogadores. Existem 6 tipos de terrenos: a 

floresta, que produz madeira; o pasto, que produz ovelha; a lavoura, que produz trigo; a co-

lina, que produz tijolos; a montanha, que produz minério; e o deserto, que não produz nada, 

mas que é a habitação do Ladrão.  

 

 

Figura 61 – Ladrão bloqueando a produção de madeira no terreno da floresta. 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

O jogo mistura estratégia leve e sorte, uma vez que a dinâmica principal do jogo é a 

rolagem de dados. A função dos dados no jogo é sortear o terreno que será ativado durante 

a rodada e, quando isso ocorre, o proprietário do terreno sorteado adquire a matéria-prima 

produzida em sua propriedade. Porém, os jogadores devem ficar atentos para não possuir 

mais de 7 recursos, caso isso ocorra e seja sorteado o número 7, os jogadores que possuem 

recursos excedentes devem descartar a metade das suas matérias-primas. Além disso, o jo-

gador que adquiriu o valor sete nos dados ainda pode mover o Ladrão - peça que bloqueia a 

produção de recursos – do deserto para um terreno qualquer. Nessa ocasião, o terreno 
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permanece infrutífero até que o número sete seja sorteado novamente e o proprietário do 

terreno é obrigado a fornecer um recurso para o jogador que ativou a ação do Ladrão. 

 

 

Figura 62 – Cartas de recursos: tijolo, madeira, ovelha, trigo e minério. 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

A observação se deu início com o sorteio do jogador inicial, seguindo dos outros jo-

gadores em sentido horário. Foram distribuídas 2 aldeias para cada jogador nas interseções 

de três terrenos hexagonais e, posteriormente, fichas enumeradas foram ordenadas e alo-

cadas nos terrenos do tabuleiro. O jogador inicial lançou os dados e, de acordo com o valor 

adquirido, o proprietário do terreno sorteado adquiriu a matéria-prima do local. As rodadas 

foram seguidas das seguintes ações: lançamento dos dados com a finalidade de adquirir ma-

térias-primas, oferta de troca de cartas aos outros jogadores, troca de cartas a fim de 

adquirir Cartas de Desenvolvimento, aquisição de estradas e cidades, e caso fosse sorteado o 

número sete, se apossar de uma carta de outro jogador. Basicamente o jogo se deu pela 

repetição dessas ações por todos os jogadores até a 12ª rodada, quando o jogador azul al-

cançou 10 pontos, número que determina o término do jogo. 

Pode ser observado da mecânica do jogo alto nível de interação entre os jogadores, 

já que o jogo incentiva a troca de matérias-primas com outros jogadores. Esse tipo de ativi-

dade favorece o uso de técnicas de convencimento, de blefe e de incentivo, necessárias para 

persuadir jogadores a aceitar a oferta proposta e construir uma estratégia de jogo. Outro 

ponto verificado na Análise da Atividade foi o Grau de Evolução, ou seja, determinados ele-
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mentos precisaram passar por transformações ao longo da partida para equivaler mais pon-

tos no final do jogo. Como exemplo, podemos citar a transformação das aldeias do jogo em 

cidade completas, alterando a quantidade de pontos de 1 para 2 pontos, quando a trans-

formação é concluída. 

A mecânica do jogo permite um alto grau de competitividade, já que o objetivo do 

jogo é conquistar 10 pontos o mais rápido possível. Os pontos são adquiridos ao longo do 

jogo por meio do somatório da quantidade de aldeias, cidades, maior estrada e maior cava-

laria. Além disso, também há disputas pelos terrenos vazios, visto que é possível construir 

mais aldeias e estradas e, consequentemente, adquirir maior quantidade de pontos. 

Após o término da partida, foram perguntados aos jogadores os pontos fortes e fra-

cos do jogo na opinião deles. A maioria respondeu como ponto forte a interação e 

oportunidade de negociação que o jogo oferece. Os jogadores destacaram o predomínio da 

troca de recursos entre os jogadores como principal meio de construção da estratégia. Além 

disso, também reforçaram o fator sorte como elemento favorável ao jogo, pois proporciona 

surpresa e revelações, fatores cruciais para agregar tensão ao jogo. Contudo, alguns jogado-

res questionaram o quesito sorte e apontaram como o ponto fraco do jogo. Segundo eles, o 

fator sorte é um empecilho durante a construção da estratégia, pois este elemento não pode 

ser controlado pelos jogadores. 

 

o Domínio de Carcassonne 

 

Figura 63 – Jogo de tabuleiro Domínio de Carcassonne  

Fonte: grow.com.br 
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Domínio de Carcassonne é um jogo alemão criado pelo designer Klaus-Jürgen Wrede 

e ganhador do prêmio Spiel des Jahres, como o jogo do ano em 2001, e hoje um dos jogos de 

tabuleiro mais vendidos do mundo. Recentemente, o jogo foi licenciado pela empresa brasi-

leira Grow. Permite a participação de 2 a 5 jogadores e tem um tempo de jogo estimado em 

30 a 45 minutos. Diferentemente dos outros jogos de tabuleiro, seus componentes e supor-

tes são montados durante a partida, facilitando seu uso sem necessitar de tempo extra para 

montagem inicial. 

A técnica de Análise da Atividade foi realizada em 50 minutos, tempo de duração da 

partida, e contou com a participação de 5 jogadores. Como o jogo emprega a dinâmica de 

encaixe de peças, foi necessária a utilização de uma mesa plana e ampla para acomodar to-

dos os componentes e jogadores. 

O fator aleatoriedade é fundamental para a dinâmica do jogo, uma vez que o tabulei-

ro é formado pela junção de placas revelas durante a partida, o que favorece o surgimento 

de elementos surpresas e reviravoltas durante o jogo. Devido ao caráter aleatório, a cada 

jogo um tabuleiro novo é formado, garantindo uma experiência única e a imprevisibilidade 

dos resultados.  

 

 

Figura 64 – Componentes do jogo Domínio de Carcassonne 

Fonte: grow.com.br 

 

http://www.google.com/
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O jogo se inicia com a escolha do jogador inicial. Diferentemente da maioria dos jo-

gos de tabuleiro que sorteiam o primeiro jogador pela rolagem dos dados, no Domínio de 

Carcassonne quem inicia o jogo é o participante que possui a menor idade. Após a definição 

do primeiro jogador, iniciou-se a partida, que foi seguida basicamente pela repetição das 

ações possíveis no jogo. A cada rodada os jogadores adicionam uma placa ao jogo, formando 

um grande tabuleiro. Ao encaixar as placas, são formadas construções como cidades, estra-

das e monastérios, onde podem ser colocados pinos, para indicar as conquistas do jogador. 

Ao concluir cada construção, os jogadores marcam pontos, buscando o Domínio de Carcas-

sonne. 

 

 

Figura 65 – Jogador azul com meeple marcando o domínio da cidade 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

O primeiro jogador colocou no centro da mesa a placa que inicia o jogo – ela é a úni-

ca que apresenta o verso em uma cor diferenciada. Depois disso, ele escolheu uma placa 

dentre as 71 placas de terreno restantes e a encaixou na placa já montada no centro da me-

sa. O jogo se assemelha ao Dominó, porém, ao invés de combinar números, os jogadores 

encaixam as placas a fim de formar campos, estradas, cidades e monastérios. Ao encaixar 

uma das peças, o jogador marcou com o pino de madeira a estrada que começou a se for-

mar, assim sendo, tomou posse dessa construção. 

Após a marcação da construção da estrada pelo jogador inicial, o segundo jogador no 

sentido horário iniciou sua jogada. Mais uma vez foi retirada uma placa das 70 restantes e 
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foi encaixada em uma das duas placas no centro da mesa. O jogador conseguiu concluir uma 

cidade, e desta forma, adquiriu 4 pontos na contagem final. Assim, seu pino foi removido da 

placa da cidade e voltou ao estoque junto com 6 pinos. Como o jogador adquiriu 4 pontos 

por concluir a cidade, seu pino presente na trilha de pontos andou 4 casas. 

 

 

Figura 66 – Jogo em andamento 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

O jogo foi sucedido pela repetição dessas ações: pegar uma placa, encaixar nas placas 

no centro da mesa, marcar a construção com o pino e, caso fosse concluído, andar a quanti-

dade de pontos na trilha de pontos. O jogo se encerrou quando as placas acabaram e foi 

nomeado vencedor o jogador verde por conseguir a maior quantidade de pontos na trilha. 

 

 

Figura 67 – Trilha de contagem de pontos 

http://www.boardgamegeek.com/
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Pode ser percebida durante a observação a frequência de diálogos durante a partida. 

As jogadas não são realizadas individualmente como em outros jogos. É comum jogadores 

pedirem ajuda aos adversários quando não conseguem encontrar algum encaixe para suas 

placas. Outro ponto importante a ser citado é a frequência em que times são formados. Al-

guns jogadores formam times a fim de construírem juntos uma cidade e conseguirem pontos 

por ela, ou até mesmo atrapalhar a estratégia de outros jogadores.  

Ao ser questionado aos jogadores os pontos fortes e fracos do jogo, a maioria res-

pondeu como ponto forte a dinamicidade do jogo, já que ele proporciona diferentes 

configurações, inúmeras possibilidades de ações, favorece o diálogo e a interação entre os 

jogadores. Outro fator favorável ao jogo é a alta competitividade, visto que o jogo estimula a 

disputa por territórios e pela maior quantidade de pontos. Ademais, destacaram a simplici-

dade das regras e a diversão proporcionada pelo jogo. Dentre os pontos negativos, podemos 

citar a insuficiência de peças combináveis. Algumas construções permanecem inacabadas 

pelo fato do jogo não conter peças que sejam capazes de concluí-las.  

 

5.4 Tecnologia 

 

A etapa de levantamento de dados em tecnologia foi realizada com auxílio da técnica 

de Análise de Similares e, posteriormente, foi realizada uma Arquitetura do Produto com o 

jogo Mehinaku a fim de compreender os tipos de acabamentos e materiais utilizados na con-

fecção das peças do jogo.  

Os jogos de tabuleiro foram selecionados para a Análise de Similares a partir do crité-

rio inovação. Foram pesquisados e listados jogos que apresentassem algum elemento 

inovador em relação aos componentes, seja ele na forma que é realizado o sorteio das ações 

do jogo ou os tipos de materiais utilizados para a confecção das peças.  

Essa etapa foi importante para visualizar novas alternativas para os componentes do 

jogo. Foi fundamental para expandir o leque de possibilidades de elementos, a fim de fugir 

das peças clássicas que compõem o jogo como: cartas, dados, pinos de plástico e tabuleiro 

coletivo. 
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Foram selecionados jogos seguindo os parâmetros: tipos de suportes, formas de sor-

teio, tipos de materiais e tipos de componentes. Desta forma, foram escolhidos para análise 

os jogos: Tzolk’in: The Mayan Calendar, criado pelos designers italianos Simone Luciani e 

Daniele Tascini, publicado no ano de 2012 e vencedor do Meeple’s Choice Awards no mes-

mo ano; e o Takenoko, do designer francês Antoine Bauza, publicado no ano de 2011 e 

vencedor do prêmio francês As d’Or na categoria jogo do ano. Ambos apresentam acessórios 

diferentes do comum e favorecem de forma satisfatória a mecânica, a história e a estética 

dos jogos.  

 

o Tzolk’in: The Mayan Calendar 

 

 

Figura 68 – Caixa do jogo Tzolk’in: The mayan Calendar 

Fonte: www.google.com 

 

Aproveitando a euforia a cerca da teoria do fim do mundo Maia, foi desenvolvido um 

jogo com mecânica, estilo, história e tecnologia voltados para essa premissa. No jogo 

Tzolk’in, os participantes representam tribos maias que buscam expandir seu território, 

construir templos, agradar aos deuses e esconder crânios de cristais com o intuito de somar 

mais pontos de vitória. O jogo conta com uma dinâmica inovadora, a Alocação Ativa de Tra-

balhadores, que consiste em acomodar um peão em uma engrenagem e rotacioná-la para 
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ativar diferentes ações. Essa nova modalidade foi implementada em conjunto com diferen-

tes elementos tecnológicos: seis engrenagens conectadas entre si que possibilitam distintas 

configurações de ações durante o jogo. 

 

 

Figura 69 – 6 engrenagens Maias do jogo 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

As 5 engrenagens periféricas representam cidades e pirâmides da civilização Maia: 

Palenque, Yaxchilan, Tikal, Uxmal e Chichen Itza, nas quais oferecem diversos benefícios aos 

jogadores que alocarem seus pinos em sua engrenagem de ação. Já a engrenagem central, 

nomeada Tzolk’in, título do jogo e também termo que designa Calendário, está relacionada 

às oferendas dadas aos deuses e ao término do jogo. Quando a engrenagem central comple-

ta uma volta inteira o jogo se encerra. 

 

Figura 70 – Engrenagens ativadas durante o jogo. 

Fonte: www.boardgamegeek.com 
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Além de servirem como suporte às diferentes ações do jogo, as engrenagens também 

realizam um papel fundamental qual à forma de sorteio das ações. De acordo como a engre-

nagem central é rotacionada, todas as outras engrenagens também se movimentam, 

mudando a ordem das ações e implementando uma configuração diferente de possibilida-

des. 

 

Figura 71 – Material plástico que compõem as engrenagens 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

As engrenagens são confeccionadas em material plástico e permanecem fixadas ao 

tabuleiro. Porém, para evitar atrito entre as peças rotativas aos vincos comuns em tabulei-

ros, foi preciso desenvolver um diferente tipo de tabuleiro. Este foi confeccionado em várias 

partes que, quando encaixadas, montam o tabuleiro central. Os encaixes são semelhantes 

aos presentes em peças de quebra-cabeças e estão localizados em locais estratégicos onde 

não atrapalham os movimentos das engrenagens. Isso favorece a primeira montagem, não 

precisando que as engrenagens sejam desmontadas ao término das partidas. 
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Figura 72 – Crânios de cristal 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

Além das engrenagens, outro componente merece destaque no jogo: os crânios de 

cristais.  Elas são muito bem produzidas, com alto nível de detalhes e medem cerca de 1,5 

cm³. Diferentemente dos outros componentes do jogo que são confeccionados em madeira 

e papel Paraná, os crânios de cristais são confeccionadas em resina de cor azul marinho. 

 

 

Figura 73 – Diferentes componentes: recursos, fichas, pinos, etc. 

O jogo conta com inúmeros componentes, dentre eles: 1 tabuleiro central composto 

de quatro partes, com encaixe macho e fêmea e confeccionado em papel Paraná; 6 engre-

nagens de tamanhos distintos de plástico; 24 peças de madeira em formato cilíndrico 

representando os trabalhadores; 65 marcadores de madeira em formato cúbico represen-

tando os recursos do jogo (madeira, pedra e ouro); 13 crânios de cristais em resina azul 

marinho; 64 fichas de milho nos valores de 1 a 5 em papel Paraná e em formato circular; 28 
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fichas de colheita de milho e madeira em papel Paraná; e mais de 70 componentes confecci-

onados em madeira e papel Paraná. Todos esses componentes pesam cerca de 1,7kg e vem 

acomodados em uma caixa de papel Paraná com as dimensões de 30x30x7,6cm. 

 

o Takenoko 

 

Figura 74 – Embalagem do jogo Takenoko 

Fonte: www.google.com 

 

Takenoko (broto de bambu) é um jogo francês onde os jogadores são membros da 

corte japonesa que cultivam porções de terra, irrigam plantações e fazem crescer os brotos 

de bambu a fim de alimentar o panda gigante oferecido à corte imperial japonesa pelo impe-

rador da China. O jogo se encerra quando um jogador finaliza 7 dos 9 objetivos apresentados 

e o vencedor é nomeado aquele que for capaz de gerenciar melhor sua parcela de terra, de 

manter as torres de bambus altas enquanto alimenta o apetite delicado do panda. 
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Figura 75 – Peças de Bambu confeccionados em madeira 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

Para conseguir contabilizar a altura dos três tipos de bambus (verdes, amarelos e ro-

sas), o jogo conta com 90 peças modulares com encaixes macho e fêmea, confeccionados 

em madeira e pintado com tinta. A cada rodada, um módulo de bambu é acrescido à torre 

de acordo com a movimentação do personagem Jardineiro – este é movimentado em linha 

reta e quando encerra sua trajetória em uma determinada porção de terra, uma seção nova 

de bambu é acrescentada à torre modular de bambu do proprietário da plantação. 

 

 

Figura 76 – Peças hexagonais de terrenos 

Ainda sobre componentes modulares, o jogo conta com 28 peças de terreno em pa-

pel Paraná no formato hexagonal. São peças que, quando encaixadas, configuram diferentes 

tipos de tabuleiro por partida. Jogos que utilizam a dinâmica de construção de tabuleiro por 
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intermédio dos encaixes de peças são categorizados como Colocação de Peças e permitem 

alto grau de rejogabilidade, uma vez que compõem tabuleiros modulares diferenciados. 

 

 

Figura 77 – Dado de tempo confeccionado em madeira 

Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

Outros componentes que merecem destaque são: o dado de tempo, o marcador do 

Jardineiro e o marcador do Panda Gigante.  O dado de tempo produz as condições climáticas 

que regem o ambiente do jogo em uma determinada rodada. Cada uma das 6 faces do dado 

de madeira representam um tipo diferente de clima, exceto o lado que contém o símbolo de 

interrogação (?), que permite ao jogador sugerir um tipo de clima a sua escolha, sendo eles: 

sol, chuva, vento, tempestade e nublado. Cada um dos 6 climas proporcionam diferentes 

benfeitorias aos jogadores, podendo ser o acréscimo de uma seção de bambu a sua escolha 

ou o ganho de uma ação adicional durante a rodada. 

 

 

Figura 78 – Marcadores do Panda Gigante e do Jardineiro 
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Fonte: www.boardgamegeek.com 

 

Os marcadores do Jardineiro e do Panda Gigante são confeccionados em plástico e 

apresentam grau elevado de detalhes e acabamento. Já os canais de irrigação são confeccio-

nados em madeira e possuem o formato retangular. Além dos componentes citados, o jogo 

conta ainda com cerca de 70 peças distintas, variando em formatos, materiais e funções. 

Dentre elas, podemos destacar: 9 cartas de melhorias em papel de gramatura alta; 46 cartas 

de objetivos também em papel de gramatura alta e cantos arredondados; 4 tabuleiros indi-

viduais em papel Paraná; 8 fichas de ação e 1 livreto de regras. Todos os componentes 

juntos pesam cerca de 0,57kg e vem acomodados em uma caixa confeccionada em papel 

Paraná com as dimensões de 33,5x22,9x7,6cm. 

A análise dos dois jogos serviu para fugir do lugar comum e levantar requisitos quan-

to a diferentes materiais, formatos e estrutura dos suportes e componentes. Foi 

extremamente importante para sair da zona de conforto e entrar em contato com novos 

elementos que podem ser agregados ao jogo favorecendo sua mecânica, história e estilo. O 

jogo Tzolk’in é um forte exemplo que inovação em relação aos componentes agrega melho-

rias em relação à forma de interação que o jogo proporciona. Pensando nisso, a partir dos 

dados levantados nas duas análises, uma série de requisitos foi definida a fim de oferecer 

uma base às alternativas geradas para os componentes do jogo. Porém, como as duas análi-

ses não entraram no âmbito estrutural dos componentes, uma nova pesquisa foi realizada 

para estudar os tipos de acabamento e como são confeccionadas as peças que compõem o 

jogo. 

Para isso, foi realizada um a Arquitetura do Produto para entender melhor os tipos 

de materiais, dimensões dos componentes internos e da embalagem e principais acabamen-

tos utilizados para a construção dos componentes do jogo. Assim, foi selecionado o jogo 

brasileiro Mehinaku, do designer Luis Francisco Baroni Coutinho, publicado em 2011 pela 

Riachuelo Games. 

Todo o estudo em tecnologia do jogo Mehinaku foi realizado com base na monogra-

fia apresentada pelo autor e designer Luis Francisco Baroni. A monografia foi retirada do site 

Issuu.com. 
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o Mehinaku 

 

Figura 79 – Embalagem do jogo brasileiro Mehinaku 

Fonte: Monografia do autor Luis Francisco Baroni 

 

Mehinaku é um jogo cooperativo brasileiro ambientado no Alto Xingu onde jogadores 

assumem diferentes papéis de membros da tribo Mehinaku trabalhando em equipe para 

desenvolver a aldeia, aumentar o nível populacional e coletar alimentos a fim de acalmar a 

fúria dos deuses sedentos por oferendas. 

 

 

Figura 80 – Componentes do jogo Mehinaku 
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O jogo é composto por uma embalagem; 1 tabuleiro coletivo; 5 dados; 3 diferentes 

tipos de cartas; 1 livreto de regras; peões e marcadores de recursos, de ira e de população; e 

peças das ocas a serem construídas. Cada um dos componentes foi desenvolvido com dife-

rentes materiais e foram precisos acabamentos específicos para cada um deles.  

 Embalagem: 

 

Figura 81 – Embalagem do jogo Mehinaku 

Fonte: Monografia do autor Luis Francisco Baroni 

 

A estrutura da embalagem foi realizada para não ser necessário o emprego de cola, 

tornando o custo mais baixo e facilitando sua montagem. A parte externa segue as dimen-

sões 29,7x29,7x7cm, padrão recorrente no mercado de jogos de tabuleiro. Foi 

confeccionada em papel cartão Duplex com gramatura de 420g/m² e foi utilizada como aca-

bamento a laminação BOPP fosca. Também foi preciso o uso de facas de corte e vincos 

especiais para a construção externa da embalagem.  

Já a parte interna foi desenvolvida especialmente para armazenar satisfatoriamente 

os componentes do jogo. Ela foi confeccionada em papel cartão Colorplus Los Angeles com 

gramatura de 420g/m². Assim como na parte externa da embalagem, na parte interna foram 

usadas facas de corte e vincos especiais para a configuração do formato da embalagem. 
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 Tabuleiro: 

 

 

Figura 82 – Tabuleiro em papel Paraná 

Fonte: Monografia do autor Luis Francisco Baroni 

 

As dimensões escolhidas para o tabuleiro aberto foram 42x59,5cm e quando fecha-

do, 21x19,8cm. Essa escolha se deu por ser um tamanho padrão no mercado que já visa um 

melhor aproveitamento de papel. O tabuleiro é montado em 6 seções para ser possível seu 

armazenamento dentro da caixa quando dobrado. Os materiais utilizados foram papel offset 

120g/m² para impressão e papel Paraná para o suporte. Os acabamentos utilizados no papel 

de revestimento do tabuleiro foram laminação BOPP fosca; gofragem, que consiste em 

acrescentar textura ao papel; e empastamento, para um melhor acabamento e adesão do 

papel impresso ao papel Paraná quando colado.  Também foram utilizadas facas de corte e 

vincos especiais para a construção do tabuleiro. 

 Dados: 
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Figura 83 – Dados do jogo 

Fonte: Monografia do autor Luis Francisco Baroni 

 

Os 5 dados foram desenvolvidos especialmente para o jogo. Uma das faces do dado 

representa um demônio sentado, porém, para que seja de fácil assimilação e melhor grava-

ção a laser, foi necessária a simplificação da imagem.  As texturas e cores dos dados refletem 

a atmosfera mística das divindades indígenas, sendo confeccionados em termoplástico de 

Estireno-Acrilonitrila (SAN).  

 Cartas: 

 

Figura 84 – Cartas do jogo 

Fonte: Monografia do autor Luis Francisco Baroni 

 

São três diferentes cartas no jogo: as cartas de personagens, as cartas de demandas 

divinas e cartas indígenas. Embora possuam diferentes finalidades no jogo, as cartas apre-
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sentam o mesmo formato, tipo de papel e acabamento. Para a sua confecção foram utiliza-

dos papel Couchè fosco com gramatura de 240g/m² e laminação BOPP fosca. Foi utilizada 

faca de corte para dar o formato arredondado às cartas. 

 Livreto de Regras:  

 

 

 Figura 85 – Livreto de regras 

Fonte: Monografia do autor Luis Francisco Baroni 

 

O livreto de regras foi construído a partir de um grid simples de duas colunas e pági-

nas no formato A5 visando um melhor aproveitamento de papel. A capa do livreto apresenta 

um novo enquadramento da arte da embalagem, e várias ilustrações derivadas do jogo são 

utilizadas ao longo das páginas para facilitar o entendimento das regras pelo leitor. A tipo-

grafia utilizada nos títulos é a Orion e todo o corpo do texto é escrito utilizando as variações 

da tipografia Book Antiqua. Para a confecção do livreto foi utilizado o papel couchê fosco de 

gramatura 120g/m².  

 Peões e marcadores: 
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Figura 86 – Outros componentes: peças de oca, marcadores e peões. 

Fonte: Monografia do autor Luis Francisco Baroni 

 

São 5 peões confeccionados em madeira de reflorestamento em diferentes cores e 

com formato cônico. Já os marcadores são de diferentes tipos e formatos, predominando os 

marcadores confeccionados em madeira e em forma de cubo com aproximadamente 1cm³. 

 

 

 Peças de Oca:  

 

As peças de oca são confeccionadas em papel Paraná e recebem basicamente os mes-

mos acabamentos do tabuleiro. É realizado o empastamento do papel Offset 120g/m² em 

papel Paraná e laminação BOPP fosca para dar acabamento. O corte é feito por meio de fa-

cas de corte. 

A análise aprofundada dos componentes do jogo Mehinaku foi fundamental para enten-

der o processo de confecção, escolha de materiais e definição das dimensões dos 

componentes. Ela será um importante instrumento para a Geração de Alternativas em Tec-

nologia e para a Confecção do Protótipo, onde será mostrado o desenvolvimento do jogo de 
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tabuleiro, dando destaque aos componentes, tipos de acabamento utilizados e materiais 

propostos para sua criação. 
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6 Playtest (Teste do jogo) 

 

O playtest foi uma ferramenta utilizada para compreender e ter uma visão mais 

abrangente das regras do jogo. Por meio de uma primeira geração de alternativas em mecâ-

nica e a definição de um primeiro jogo-base, foi realizado um teste com 4 pessoas a fim de 

compreender a interação proporcionada pelos elementos e entender o jogo sobre uma ótica 

diferenciada. 

No primeiro contato com os membros do grupo, foram apresentados o propósito do 

teste e o resumo das regras do jogo-base. Foram avaliadas a mecânica do jogo-base e a ne-

cessidade de acréscimo de outros elementos interativos. De acordo com a percepção da 

facilitadora em relação ao andamento do teste, foram escolhidos caminhos distintos para o 

desenvolvimento e conclusão do playtest.  

 

 

Figura 87 – Playtest 

 

O teste teve como principal objetivo obter uma visão diferenciada da mecânica, re-

gras e interação do jogo, assim como obter recursos para a geração de novas alternativas. 

Foram inseridos ao teste diferentes elementos que foram devidamente testados quanto a 

sua necessidade, grau de diversão, grau de interação, grau de frustração e assimilação.  

Além disso, também foram observadas e registradas as interrupções, o comportamento dos 
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membros, as estratégias elaboradas pelos jogadores, os conflitos internos, as soluções pro-

postas para um determinado problema, as estratégias individuais e em grupo, a maneira de 

jogar, as dúvidas recorrentes, as ferramentas utilizadas para facilitar o entendimento das 

regras e da mecânica e o que mais se percebeu serem relevantes para o projeto. 

Foram narradas as regras do jogo-base e também foram fornecidos os suportes ne-

cessários para que os membros realizassem o teste.  Para isso, foram confeccionados 

componentes de baixa fidelidade como: tabuleiros, cartas e placas; e outros componentes 

como dados, roletas e pinos foram emprestados de outros jogos. Após a distribuição dos 

componentes, preparação do jogo e a apresentação das regras, os membros começaram o 

teste. 

 

 

Figura 88 – Componentes de baixa fidelidade 

 

Durante a realização do teste foram registradas informações relevantes para o proje-

to, por exemplo, pode-se observar que o requisito oralidade não foi muito bem 

desenvolvido, assim como o grau de frustração foi elevado entre os participantes devido à 

baixa fidelidade dos componentes. Além disso, também pode ser notado que o jogo apre-

sentou um eficiente grau de competição, uma vez que participantes disputaram o primeiro 

lugar e relataram apreciarem o nível de competição presente no jogo. 

Também foi notada a recorrência de dúvidas a cerca das regras do jogo. Alguns parti-

cipantes sempre faziam a mesma pergunta sobre as diferentes trocas possíveis no jogo. 
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Assim, percebeu-se a necessidade de confeccionar uma legenda de última hora para suprir 

esse problema de assimilação do conteúdo. 

 

 

Figura 89 – Carta de Objetivo 

 

Além dos fatores analisado acima, outros fatores puderam ser apreendidos, como, 

por exemplo: tempo de assimilação das regras não foi satisfatório, já que participantes ne-

cessitavam perguntar informações a cerca das regras constantemente; receptividade do 

grupo em relação ao jogo foi alto, uma vez que foram questionados se tornariam a jogar o 

jogo-base, todos responderam assertivamente; e grau de envolvimento satisfatório com o 

teste, todos os participantes permaneceram concentrados e jogaram o jogo sem perder o 

foco. 

A etapa de playtest foi fundamental para obter uma ótica diferenciada do jogo. Foi a 

primeira vez em que o jogo foi colocado em mesa e mudou a percepção de vários elementos 

por parte da autora do projeto. Muitos elementos foram desenvolvidos e melhorados a fim 

de promover maior interação, uma vez que foi constatado no teste que o nível de interação 

foi mínimo. Além disso, também foi observado o baixo nível de comunicação, ou seja, orali-

dade. Embora o jogo seja coletivo, percebeu-se comunicação restrita entre os jogadores, 

somente para tirar dúvidas e avisar o próximo jogador da sua vez de jogar. 

Com base nas análises realizadas, definiu-se a necessidade de desenvolver a interati-

vidade proporcionada pelo jogo assim como a comunicação entre os jogadores. 
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7 Definição de Requisitos 

 

De acordo com as pesquisas bibliográficas e das análises realizadas, foram definidos 

requisitos necessários para o posterior desenvolvimento do Jogo de Tabuleiro. Os requisitos 

listados são conclusões dos resultados da etapa de Levantamento e Análise de dados e deve-

rão ser atendidos na concepção do produto final do projeto. Os requisitos foram divididos 

em 6 categorias: motivadores, pessoais, história, estética, mecânica e tecnologia.  

 

 Motivadores: 

 

O bloco de requisitos motivadores é composto pelas características desejadas pela auto-

ra do projeto. São os requisitos motivadores para a escolha deste projeto como objeto de 

estudo do Trabalho de Conclusão de Curso e também os principais diferenciais propostos 

para o jogo. 

 

o Apresentar tema medieval; 

o Permitir elevado grau de interação; 

o Ser divertido; 

o Ter baixo fator sorte; 

o Permitir igualdade inicial entre os jogadores; 

o Manter os jogadores até o término do jogo sem eliminação de participantes; 

o Propor uma mecânica inovadora; 

o Ter uma duração média de 45 a 90 minutos; 

o Ser altamente estratégico; 

o Possuir regras simples e de fácil assimilação; 

 

 

 Conceituais 

 

O segundo bloco de requisitos é composto por requisitos conceituais, ou seja, são re-

quisitos fundamentais para denominar o produto do projeto como um jogo. Desta forma, 
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fazem parte deste bloco os principais elementos que caracterizam um jogo segundo os auto-

res apresentados na Introdução do trabalho, Johan Huizinga e Roger Caillois. 

 

o Ser uma atividade voluntária; 

o Possuir um conjunto de regras limitado; 

o Apresentar um início e um fim; 

o Proporcionar vencedor(es) e perdedor(es); 

o Oferecer tensão e alegria aos jogadores; 

o Estar contido no tempo e espaço; 

o Permitir a evasão da realidade; 

o Ser improdutivo; 

o Proporcionar competição entre os jogadores; 

o Permitir a simulação da vida real em uma esfera imaginária; 

o Possuir suportes e componentes; 

o Apresentar vários elementos de imersão; 

o Permitir vários jogadores por partida; 

o Apresentar marcações e indicações para auxiliar o entendimento das regras; 

 

 História 

 

Os próximos 4 blocos são referentes aos pilares propostos por Jesse Schell: história, 

estética, mecânica e tecnologia. O primeiro bloco de requisitos apresentado, História, foi 

composto por observações retiradas da análise das histórias dos jogos estudados.  

 

o Possuir um chamado para a aventura; 

o Possibilitar a administração de recursos, matérias-primas; 

o Criar uma demanda para os recursos; 

o Permitir que os jogadores coletem as matérias-primas; 

o Oferecer recompensa aos jogadores; 

o Escambo como principal ação; 

o Ter enfoque agrícola; 
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 Estética 

 

O bloco de requisitos em estética faz referência tanto aos requisitos estéticos quanto 

os de estilo. A primeira parte faz alusão aos requisitos abstraídos das análises perceptivas 

das sensações e experiências dos jogos analisados. Já a segunda, é composto pelas principais 

características observadas nos painéis de estilo referentes à vida servil, ornamentos utiliza-

dos no período e tabuleiros com o mesmo tema. 

Embora a primeira parte dos requisitos seja categorizado como requisitos estéticos, 

ela será empregada para auxiliar na fase de Geração de Alternativas em mecânica, visto que 

representam características cognitivas a serem empregadas nas regras do jogo. 

 

o Favorecer a competição entre os jogadores; 

o Ser um jogo dinâmico; 

o Permitir interferências na estratégia de adversários; 

o Permitir elevado grau de oralidade (comunicação); 

o Testar habilidades pessoais dos jogadores no âmbito cognitivo; 

o Promover diversão; 

o Ter alto grau de rejogabilidade; 

o Permitir o desenvolvimento de estratégias e táticas; 

o Antecipação de Jogadas; 

o Empregar pontuação para definição do vencedor do jogo; 

o Vários elementos de imersão; 

o Apresentar ações diversificadas; 

o Ser complexo; 

o Ser flexível quanto as escolhas dos participantes; 

o Permitir elevado grau de interatividade; 

o Necessitar de concentração; 

o Permitir várias formas de conquista de objetivo; 

o Apresentar elemento que quebra a monotonia; 

o Apresentar revelações durante a partida; 

o Favorecer o uso da criatividade; 

o Conter elementos surpresas; 

o Permitir o alcance de Submetas; 

o Apresentar obstáculos; 

o Combinar elementos; 

o Predomínio de materiais rústicos; 

o Instalações de madeira, pedras e tijolos; 
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o Uso de texturas rugosas; 

o Predomínio de tons terrosos; 

o Instrumentos rudimentares; 

o Ambientes precários; 

o Estilo de vida rural; 

o Formas simétricas; 

o Formas orgânicas; 

o Predomínio de decorações florais; 

o Elevado grau de detalhes; 

o Predomínio do estilo Barroco; 

o Cores saturadas; 

o Tabuleiros compostos por ilustrações em vista superior; 

o Formas geométricas; 

o Ilustrações realistas; 

o Arte digital; 

o Ícones informativos; 

 

 Mecânica 

 

Os requisitos de mecânica foram listados com base nas análises de produtos similares 

e nas análises as tarefas dos jogos de tabuleiro observados. Esta definição de requisitos foi 

fundamental para a criação de uma mecânica inovadora com enfoque na interação dos jo-

gadores. 

 

o Gerenciamento de recursos; 

o Coleta de matérias-primas; 

o Permitir trocas e combinações; 

o Fator aleatório; 

o Ultrapassar obstáculos; 

o Permitir diferentes escolhas; 

o Múltiplas ações; 

o Oferecer recompensas; 

o Proporcionar vantagens e desvantagens; 

o Conclusão de objetivos; 

o Pontos de Vitória; 

o Rejogabilidade; 
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 Tecnologia 

 

A partir da análise dos componentes de alguns jogos foi possível realizar uma lista-

gem de requisitos em tecnologia. Este último bloco é composto por requisitos referentes aos 

principais componentes e peças do jogo desenvolvido no projeto. 

 

o Uso de diferentes materiais; 

o Forma e formatos incomuns; 

o Papel de gramatura alta; 

o Componentes em madeira; 

o Livreto de regras; 

o Embalagem sem cola e resistente; 

o Tabuleiro com dimensões aproximadas de 42x60cm; 

o Empastamento para melhor acabamento; 

o Texturização dos componentes; 

o Laminação; 

o Máximo aproveitamento de papel; 

o Utilização de materiais resistentes e duradouros. 

o Utilização de CMYK; 
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8 Geração de Alternativas 

 

A etapa de Geração de Alternativas foi realizada separadamente de acordo com as 4 

vertentes do projeto. Assim, foram divididas em geração de alternativa em mecânica, histó-

ria, tecnologia e estética. 

Primeiramente, foram realizadas gerações livres das regras do jogo, uma vez que o 

maior enfoque do projeto é uma mecânica inovadora visando a interação. Desta forma, al-

ternativas livres foram geradas desvinculadas, à priori, dos requisitos levantados em 

mecânica.  Posteriormente, um sistema de regras básicas foi definido e uma nova série de 

alternativas foi proposta a fim de suprir as necessidades levantadas nos requisitos de Mecâ-

nica e desenvolver, de maneira satisfatória, a mecânica do jogo. Ao longo do processo de 

Geração de Alternativas, alguns testes foram realizados com o público-alvo do projeto, com 

o intuito de adequar satisfatoriamente as alternativas aos requisitos gerados e testar a inte-

ração proporcionada pelas regras do jogo. 

A Geração de Alternativas em História se deu por meio da adequação dos requisitos 

levantados através da avaliação das histórias dos jogos estudados no capítulo anterior. Esta 

etapa foi trabalhada visando a integração da história às outras vertentes do jogo, contem-

plando o tema medieval e o cotidiano das pessoas daquele período. 

A Geração de Alternativas em Estética foi efetuada visando os requisitos levantados 

anteriormente. Foram geradas alternativas para compor o estilo do jogo assim como ade-

quar o traço do ilustrador ao estilo proposto, por meio de estudos de ilustração. 

A última etapa de Geração de Alternativas foi a referente à Tecnologia. A geração ba-

seou-se nos requisitos levantados em tecnologia na etapa de Definição de Requisitos e foi 

desenvolvida em duas etapas: a primeira, uma geração livre propondo novos suportes e 

componentes sem levar em consideração os requisitos; e a segunda, focadas nos requisitos e 

nos componentes do jogo. 

Com bases nas alternativas propostas, uma nova série de alternativas foi desenvolvi-

da, visando a integração de todas as vertentes em um único objeto. Foram desenvolvidas 

alternativas tendo em vista a uniformidade dos elementos, os requisitos conceituais e os 
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pessoais levantados. Com a conclusão do estudo de Geração, um produto final foi desenvol-

vido compilando todos os requisitos levantados e com enfoque interativo. 

 

8.1 Geração de Alternativa em História 

 

Com base nos materiais de apoio, a História do jogo foi desenvolvida. O primeiro es-

boço do roteiro foi criado visando a dinâmica de Gerenciamento de Recursos. Para isso, foi 

preciso propor uma História que suportasse essa mecânica reunindo todos os requisitos de-

finidos. Assim, a base da história foi determinada e toda a geração foi realizada a fim de 

incrementar e compor a história em conjunto com a mecânica, tecnologia e estética. 

Tomou-se como ponto de partida a administração das matérias-primas como base da 

história. Para possibilitar a gestão dos recursos, é fundamental que haja demandas e ofertas, 

e que o jogador tenha posse dessas matérias-primas e as utilizem com principal meio de se 

realizar ações. Assim, foi pensado na hipótese de haver uma procura por matérias-primas e 

que os jogares fossem recompensados pela coleta destes recursos. Pensando nisso, surgiu o 

primeiro personagem da história: o Rei. 

 

 
 

Figura 90 – Geração de Alternativas em História. Figura central do Rei 

Como agente transformador da rotina dos personagens 
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O Rei é um personagem imponente e carismático que lança um objetivo a todos: que 

recolham e entreguem recursos em seu nome para que possam ser recompensados com 

prestígio e um título de nobreza. A partir deste mote, vários requisitos foram amparados, 

dentre eles, possibilitar a administração de recursos; oferecer recompensa aos jogadores; 

permitir que matérias-primas sejam coletadas; e criar uma demanda para os recursos. 

A fim de desenvolver a história e seguir os requisitos definidos, estudou-se a possibi-

lidade de agregar o chamado para a aventura, um acontecimento ou evento capaz de mudar 

a rotina de um personagem ou um grupo. Diante disso, foi criado um evento, o Baile Real, 

com o intuito de promover a coleta de matérias-primas para fornecer os subsídios necessá-

rios para a realização da festa, uma vez que os produtos da região não serão suficientes para 

suprir essa demanda.  

 

 

Figura 91 – Esquema da história do jogo 

 

Desta forma, com base nos requisitos, a primeira versão do roteiro foi definida: 

Para comemorar o início da Primavera e incentivar o cultivo de produtos agrícolas na 

região, o Rei realizará um baile onde todos do reino estarão convidados. Será um baile aber-

to a todos, com banquetes fartos, muita música e uma semana de festa e diversão. Porém, 

os alimentos estocados pelos servos e os produtos vindos do Oriente não serão suficientes 

para suprir a demanda do baile do rei. Tendo isso em vista, agricultores da região terão a 

chance de correr contra o tempo para aproveitar a grande oportunidade oferecida pelo rei: 
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plantarão e recolherão produtos em uma viagem intensa em busca da chance de fornecer 

produtos para o baile e ser nomeado o grande fornecedor. 

A partir do desenvolvimento das alternativas em todas as vertentes do projeto, a his-

tória sofreu pequenos ajustes para conciliar o roteiro aos outros elementos fundamentais 

que compõem o jogo. A primeira versão apresentada sofreu pequenas alterações durante a 

fase de geração de alternativas e, por fim, foi proposta a última versão: 

Para comemorar o início da Primavera e incentivar a produção de itens na região, o 

Rei realizará um baile onde todos estarão convidados. Será uma festa aberta a todos, com 

banquetes fartos, muita música e uma semana de festa e diversão. Porém, como os alimen-

tos estocados pelos servos e os produtos vindos do Oriente não serão suficientes para suprir 

a demanda do Baile do Rei. Tendo isso em vista, agricultores, ferreiros, cavalariços, mineiros, 

padeiros, cervejeiros e outros profissionais terão a chance de correr contra o tempo e contra 

todos para aproveitar a grande oportunidade oferecida pelo Rei: trocarão e recolherão pro-

dutos em uma viagem intensa em busca da chance de fornecer os mais variados itens para o 

baile e ser nomeado o Grande Fornecedor. 

 

8.2 Geração de Alternativa em Mecânica 

 

A Geração de Alternativas em Mecânica foi a etapa mais longa de todo o projeto. Ini-

ciou-se logo na fase de Delimitação do Problema e perdurou durante todo o 

desenvolvimento do trabalho. A primeira seção de alternativas foi livre, sem a preocupação 

em seguir requisitos e sem levar em consideração as outras vertentes do projeto. 

Toda a Geração em Mecânica foi fundamentada em uma dinâmica: Gerenciamento 

de Recursos. Ela foi escolhida por proporcionar diferentes meios de efetuar uma ação, favo-

recendo a interação; e por ter relação direta com o tema do jogo e suas variantes. A partir 

da definição da dinâmica central, toda a mecânica foi desenvolvida para integrar todos os 

elementos e fechar de maneira uniforme as regras do jogo. Com base no Gerenciamento de 

Recursos e na história do jogo, foram desenvolvidas alternativas focando na vida rural e na 

agricultura medieval. 

Primeiramente, o ponto de partida para o início da geração em Mecânica foram os 

recursos, ou seja, as matérias-primas. Para haver uma demanda por produtos pelo Rei, de-
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veria haver locais onde recursos pudessem ser colhidos, trocados por produtos e entregues 

ao Rei. Assim, surgiram os primeiros elementos estruturais da mecânica, os Estabelecimen-

tos.  

 

Figura 92 – Geração de Alternativas iniciada a partir dos recursos 

 

Os Estabelecimentos são instalações inspiradas nos ofício medievais. Cada um dos es-

tabelecimentos do jogo oferece um recurso aos jogadores que ativam a sua ação: a 

plantação oferece cevada; a mina oferece minério; o estábulo oferece adubo; e a ferraria 

oferece ferramenta. Além disso, cada instalação apresentada é comandada por um profissi-

onal, sendo eles: o agricultor, no caso da plantação; o mineiro, no caso da mina; o cavalariço, 

no caso do estábulo; e o ferreiro, no caso da ferraria. Baseando-se nesse princípio, os joga-

dores recolhem os recursos oferecidos pelos estabelecimentos a fim de entregá-los ao Rei.  

Foram definidos 4 recursos básicos, porém, pensou-se na possibilidade desses recur-

sos serem trocados e combinados entre si, favorecendo a interação e a exploração desses 

elementos no universo do jogo. Assim, foi proposto mais um recurso, a água, que pode ser 

combinada com outros recursos, transformando recursos de um tipo em outros. O esquema 

apresentado logo abaixo ilustra as trocas possíveis do jogo. 
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Figura 93 – Trocas possíveis durante o jogo 

 

Depois de definidas as combinações possíveis, foi agregada às regras um tipo de 

transporte capaz de realizar a coleta dos recursos. Tendo como base os estudos anteriores 

referentes ao modo de vida servil, foi proposta uma carroça de madeira como transporte e 

armazenamento básico das matérias-primas. Portanto, foram geradas alternativas para 

acrescentar essa solução de deslocamento às regras do jogo. 

Para recolher os recursos demandados pelo Rei, os jogadores devem coletá-los, por 

meio de suas carroças, nos Estabelecimentos presentes no jogo. Entretanto, à priori, precisa-

ram-se entender os diferentes tipos de deslocamentos possíveis e como estariam 

distribuídos os Estabelecimentos no jogo. Foram geradas inúmeras alternativas, como mos-

tra a figura abaixo, sendo uma delas com os Estabelecimentos distribuídos em uma trilha; e 

a outra, onde os Estabelecimentos são individuais de propriedade dos jogadores. 
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Figura 94 – Estabelecimentos distribuídos na trilha e logo abaixo,  

estabelecimento próprio, a plantação. 

 

A mecânica principal foi começando a tomar forma, entretanto, visando a incorpora-

ção de alguns requisitos conceituais, elementos que favorecem a tensão foram gerados, a 

fim de estimular e prender o jogador até o término do jogo. Pensando nisso, um calendário 

regressivo foi desenvolvido e estudado a fim de fechar um conjunto de regras uniforme. 

 

 

Figura 95 – Estradas e calendário representado 

no canto inferior da imagem. 

 

O calendário foi estruturado para estimular o andamento do jogo e proporcionar ten-

são aos jogadores, já que é uma contagem regressiva até a véspera do Baile. Até o prazo 
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final do calendário, os jogadores devem ter posse de todos os produtos requisitados pelo Rei 

e devem entregá-los no Castelo Real para ganhar prestígio e um título real. 

Os dias do calendário foram projetados para influenciar positiva e negativamente as 

ações dos jogadores, visto que podem interferir na coleta dos recursos, tornar um recurso 

escasso por um dia ou favorecer um jogador em relação ao outro. A figura 96 apresenta al-

gumas variáveis possíveis para os dias do calendário, como, por exemplo: dia de chuva: 

ganho em dobro do recurso água no 1° dia; feriado: todos os Estabelecimentos fechados no 

4º dia; e dia de seca: nenhuma água poderá ser adquirida no 7º dia. 

 

 

Figura 96 – Possíveis variáveis dos dias do calendário 

 

Visando uma maior interação entre os jogadores e também o balanceamento do jo-

go, um novo elemento foi gerado, o Saqueador. O Saqueador é um personagem criado para 

estimular o desenvolvimento de uma estratégia e, acima de tudo, favorecer a interação en-

tre os participantes. Seu principal papel é adquirir um recurso de um participante a escolha 

do jogador que ativou a função do Saqueador. Isto é, o jogador que for capaz de ativar a 

função do Saqueador poderá roubar um recurso a sua escolha de um jogador também a sua 

escolha, tornando assim um jogo mais dinâmico e passível de interferências na estratégia 

alheia. 

 Várias alternativas foram geradas para tornar a ação do Saqueador algo inovador e 

atraente para o projeto. Logo, decidiu-se agregar maior dificuldade ao seu uso, tornando sua 
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ação vinculada à capacidade de armazenamento da carroça. Todos os jogadores possuem 

uma carroça capaz de se deslocar pela estrada e de armazenar produtos em seu interior, 

contudo, assim como na vida real, sua capacidade de armazenamento é limitada, tornando o 

espaço livre escasso à medida que novos recursos são recolhidos. Pensado nisso, a adoção 

do saqueador ficou limitada somente a jogadores que possuem espaço livre no interior da 

sua carroça pessoal para armazenar o novo produto adquirido de outro jogador. 

Delimitando a capacidade de armazenamento das carroças dos jogadores, viu-se o 

potencial que esse elemento pode proporcionar, tanto para a construção das estratégias 

quanto para possibilidades de escolhas dos jogadores, mas, em contrapartida, foram perce-

bidas as limitações acarretadas por essa nova regra proposta. Tendo isso em mente, novas 

opções de elementos foram geradas, a fim de solucionar alguns problemas de armazena-

mento encontrados e integrar todos os aspectos das regras em um sistema comum. 

Assim, foram estudados outros Estabelecimentos, porém, desvinculados da relação 

de oferta de recursos. O primeiro deles é o Armazém, na qual permite que os jogadores es-

toquem produtos sobressalentes em seu interior, liberando espaço na carroça para a coleta 

de novos produtos e solucionando o problema de espaço encontrado na geração da carroça. 

O outro é a Feira, que permite a interação entre os jogadores promovendo a troca de recur-

sos entre os participantes. As Estalagens, que servem para a proteção dos jogadores dos 

Saqueadores que tendem a adquirir os recursos contra a vontade do jogador. E, por fim, o 

Castelo, onde o jogo se encerra quando os jogadores terminam a coleta dos recursos neces-

sários para o Baile do Rei e os entregam ao Rei. 

  Para alcançar o último estágio do jogo, a ida até o Castelo, os jogadores devem cole-

tar todos os recursos requisitados pelo Rei. Foi percebida a necessidade das demandas do 

Rei serem individuais e secretas, uma vez que parte do objetivo do jogo é chegar primeiro 

até o Castelo. Com base nisso, foram desenvolvidas Listas de Recursos para que sejam ad-

quiridas no início do jogo, tornando a conclusão da coleta dos recursos da lista o principal 

objetivo do jogo. 
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Figura 97 – Fluxograma das regras do jogo 

 

A partir do fechamento do jogo base, novos elementos acessórios foram criados a fim 

de balancear o jogo, aumentar ou diminuir o nível de dificuldade ou tornar o jogo mais inte-

ressante e divertido. Assim, novos elementos foram criados, focando, primordialmente, na 

interação e nos requisitos levantado na etapa de Definição de Requisitos em Mecânica e na 

etapa de Definição de Requisitos quanto às sensações e experiências promovidas. 

Primeiramente, após o estudo de todos os elementos em conjunto, percebeu-se a li-

mitação proporcionada pela quantidade de recursos, e a falta de exploração dos possíveis 

itens demandados. Como o objetivo é fornecer subsídios para o Baile do Rei, uma nova regra 

foi proposta, a troca de recursos por produtos. As novas Listas do Rei contém agora os pro-

dutos requisitados, como, por exemplo: Barril de Cerveja, Leitão Assado, Cajado Real e 

Guisado de Ervilha; assim como seus valores de troca: 5 cevadas por um barril de cerveja; 1 

cevada e 2 águas por um leitão assado; 2 minérios e 1 ferramentas por um cajado real e as-

sim por diante. Desta forma, há maior variação e possibilidade de aquisição dos produtos, 

favorecendo a construção de uma estratégia, a interação e permitindo vários caminhos para 

o desenrolar do jogo, ou realização de múltiplas ações, requisito definido após análise de 

vários jogos. 
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Além disso, visando a troca de recursos por produtos e auxiliando a aquisição dos 

mesmos, foi pensado em uma forma de permitir a aquisição de mais unidades de recursos 

por rodada. Diante disso, um novo estabelecimento foi acrescentado, a Oficina. A Oficina é 

um estabelecimento que oferece uma melhoria para cada um dos Estabelecimentos que 

fornece recursos, a plantação, a ferraria, a mina e o estábulo. Quando o jogador recolher o 

recurso desses Estabelecimentos citados e tiver posse das melhorias proporcionadas pela 

Oficina, cada ganho de recurso será em dobro. Assim, para a plantação, a melhoria propor-

cionada pela Oficina é o Arado; para a Mina, o Carrinho de Mão; para o Estábulo, a pá; e 

para a Ferraria, o martelo. 

 

 

Figura 98 – Esquema de como são realizadas as 

melhorias proporcionadas pela Oficina 

 

Assim como um novo Estabelecimento foi desenvolvido para aperfeiçoar a aquisição 

de recursos, outro Estabelecimento foi criado para favorecer a aquisição de produtos: o 

Mercado-Negro.  O Mercado-Negro é um estabelecimento que permite a troca de recursos 

por produtos raros, provenientes de saques. O Mercado-Negro expõe o valor de troca de 

seus produtos e divulga suas mercadorias, tornando-se outro caminho para a troca e favore-

cendo as múltiplas ações e permitir opções de escolhas. 
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Considerando determinados requisitos que visam o beneficiamento do jogador por 

meio de recompensas e Pontos de Vitória, foram estipulados valores de recompensa para 

cada produto adquirido da Lista do Rei. Estimulando, assim, a conclusão de submetas sob a 

oportunidade de adquirir Pontos que serão somados ao término do jogo. 

A fase de Geração de Alternativas foi longa e produtiva, gerando diversos elementos 

acessórios para a composição das regras do jogo. Porém, com a quantidade imensa de idei-

as, foi necessária a síntese desses elementos, para que pudesse ser definido um jogo 

balanceado, com regras fechadas e muito bem estruturado. Assim, foi definida uma mecâni-

ca para o jogo quase inteiramente fechada, salvo pelas dinâmicas proporcionadas pelos 

elementos tecnológicos. Por isso, última fase de conclusão da Mecânica, ou regras do jogo, 

se deu em conjunto com os elementos estudados na etapa de Geração de Alternativas em 

Tecnologia, que serão tratados no capítulo seguinte e no capítulo do Produto Final. 

A última versão da mecânica do jogo contemplou todos os requisitos definidos e ain-

da por cima, favoreceu e destacou dois requisitos apresentados: permitir diferentes escolhas 

pelo jogador e oferecer múltiplas ações. Pensando nisso, foi desenvolvida uma dinâmica 

baseada no Gasto de Crédito.  

 

 

Figura 99 – Esquema das ações possíveis no jogo 

 

Após a definição do jogador inicial e da distribuição dos objetivos, - lista com os pro-

dutos e as trocas necessárias para adquiri-los, - o primeiro jogador sorteia um valor que 

servirá para a realização de todas as ações possíveis durante a rodada. Existem 5 ações pos-
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síveis com um custo variável a cada rodada, são elas: deslocar, onde o  jogador pode esco-

lher a numeração a sua escolha para deslocar pela trilha; contratar, permite que o jogador 

contrate um profissional para o preparo de algum item da lista do Rei a uma quantia defini-

da na rodada; adquirir, ao custo de um valor determinado na rodada, de um instrumento 

para o preparo de algum produto da lista do Rei; acumular, que permite o acúmulo de crédi-

to para uso posterior; saquear, que permite a aquisição de um produto de um jogador a sua 

escolha; e trocar, que permite a troca de recursos por produtos raros no mercado-negro.  

De acordo com a ação eleita, uma séria de possibilidades e escolhas é apresentada ao 

jogador. A opção “deslocar” permite que o jogador se desloque pela trilha em busca de re-

cursos ou ative alguma ação proporcionada por algum estabelecimento. Caso ele passe pela 

Ferraria, uma ferramenta pode ser adquirida. Se passar pela plantação, uma cevada é apa-

nhada. Se passar pela mina, um metal é contraído e se for pelo estábulo, um adubo é 

adquirido. Além dos Estabelecimentos apresentados, um elevado número de poços está dis-

tribuído ao longo das estradas. Sempre que uma carroça passar por uma estrada que 

contém um poço, uma unidade do recurso água é adquirida. Além dos estabelecimentos que 

fornecem recursos, também estão localizados na trilha estabelecimentos que proporcionam 

ações, como é o caso dos já citados Mercado-Negro, Armazém e Castelo. 

A opção de contratação admite que o jogador utilize o conhecimento de algum pro-

fissional para produzir produtos que não podem ser adquiridos no Mercado-Negro. Por 

exemplo, para se conseguir um Barril de Cerveja, o jogador deverá, além de conseguir as 4 

cevadas necessárias, contratar um cervejeiro para a conclusão do preparo. O mesmo acon-

tece com o Pão de Amêndoas, para adquiri-lo é necessário 2 cevadas e 2 adubos mais a mão 

de obra de um padeiro. Os profissionais são permanentes, uma vez contratados, permane-

cem com o jogador que os adquiriu até o término do jogo. Caso algum outro jogador 

necessite da mão de obra de um profissional que já é de propriedade de outro jogador, 

aquele poderá “alugar” o profissional sob as condições ofertadas pelo dono. 

 Assim como o profissional, a aquisição de instalações tem relação direta com a con-

clusão de produção de um determinado produto. É o caso da Coroa Real, por exemplo, para 

a sua aquisição, o jogador deverá coletar 1 ferramenta, 1 metal, contratar o ourives e, além 
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disso, adquirir a instalação forja. Após a conclusão de todos os passos, o jogador estará apto 

a conquistar a Coroa Real e adquirir Pontos de Prestígio pela sua aquisição.  

O Saqueador é outra ação possível por meio do gasto dos créditos. O jogador que op-

tar por invocar o Saqueador poderá, a qualquer momento, saquear um produto da carroça 

de outro jogador a sua escolha e tomar para si.  Porém, só é permitido o uso dessa ação se o 

jogador possuir um espaço livre para o armazenamento deste produto em sua carroça. 

A ação “acumular”, como o próprio nome já diz, permite que o jogador acumule cré-

ditos para uso posterior, pagando, porém, os créditos necessários para a utilização dessa 

ação. 

Por fim, temos a ação “trocar”, que propicia a troca dos recursos, profissionais e ins-

talações pelos produtos propriamente ditos. Só é permitido seu uso para trocar 

determinados recursos quando todas as etapas da produção estão concluídas, desde a cole-

ta dos recursos até a contratação ou aquisição de algum profissional ou instalação. 

 

Figura 100 – Esquema da mecânica central do jogo 

 

Assim como foi apresentado anteriormente, essa nova configuração de regras tam-

bém é acompanhada por uma contagem regressiva, que possui fatores variáveis que 

influenciam cada dia até a véspera do baile. Elas podem favorecer a coleta de algum deter-

minado recurso ou dificultar a aquisição de uma instalação, por exemplo. 
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O jogo se desenrola pela sucessão das ações possíveis a fim de concluir a lista dos 

produtos do Rei. Assim que um jogador finalizá-la, este deverá ir até o Castelo e entregar os 

produtos ao Rei, se for confirmada a conclusão do objetivo, o jogo se encerra e é iniciada a 

contagem de pontos. A contagem de pontos é realizada por meio dos valores estipulados no 

objetivo do jogador que primeiro chegou ao Castelo, após a contagem dos pontos é nomea-

do o Grande Mercador e é dado fim ao jogo. 

 

8.3 Geração de Alternativas em Tecnologia 

 

A Geração de Alternativa em Tecnologia foi dividida em duas fases: a primeira sendo 

uma geração livre desvinculada dos componentes do jogo; e a segunda, uma geração volta-

da para os componentes e mecânica desenvolvida. Foram geradas alternativas para 

diferentes formas de sorteio, suportes e peças do jogo. 

Para as forma de sorteio, foram geradas opções empregando dados de seis faces, ro-

letas e sorteio por meio de fichas em um saco. Foram listadas diferentes formas de sorteio a 

fim de compor um conjunto de regras uniforme e fechado. Foram levantadas ainda várias 

formas de suporte para informações e para peças do jogo, variando de cartas a tabuleiros 

coletivos e individuais, como ilustra a figura abaixo. Além disso, foram geradas alternativas 

para os peões e pinos, tendo uma abordagem mais detalhista, como os jogos de miniatura, 

ou um formato mais sintético, como os meeples e pinos.  

Depois de estudar as diferentes formas de sorteio, suportes e componentes, foi reali-

zada a segunda etapa do processo de Geração de Alternativas em Tecnologia, desta vez, 

foram executados em conjunto com a mecânica desenvolvida na etapa anterior de Geração 

de Alternativas. 

Primeiramente, foram desenvolvidas opções para a carroça do jogador. Como ela 

possui um limite de armazenamento e espaço restrito, brincou-se com a ideia de montagem 

e combinações dos recursos e produtos em seu interior. Assim, foram geradas alternativas 

com inspiração no quebra-cabeça Tangram, onde mais de 1700 figuras podem ser formadas 
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com as 7 peças básica do jogo. Tendo isso em mente, estudou-se a concepção da carroça em 

conjunto com as estruturas dos recursos e produtos.  

 

Figura 101 – Tangram 

 

Foram geradas alternativas para as combinações e disposições dos recursos e produ-

tos no inventário, ou carroça. Foram estudados formatos básicos para os produtos do jogo 

visando a ideia do quebra-cabeça, onde seriam colocados na carroça de acordo com os es-

paços livres. Definiu-se 3 formatos básicos de produtos tendo como base a dificuldade de 

obtenção desses produtos. Isto é, quanto mais passos são necessários para a aquisição de 

um produto, maior e, consequentemente, mais espaço ocupa na carroça. Essa ideia foi leva-

da adiante por promover a antecipação de jogadas e alcance de submetas, características 

definidas após a definição de requisitos de sensações e experiências. 

 

 

Figura 102 – Diferentes formatos dos produtos 
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e a acomodação na carroça 

 

Para acomodar os produtos na carroça, precisou-se de uma área maior para a mon-

tagem dos produtos e manuseio dos mesmos. Assim, a carroça passou a ser um tabuleiro 

individual com a visão macro e superior dos espaços livres, para permitir o manejo dos pro-

dutos e recursos pelo jogador e a visualização fácil de suas disposições. 

Depois de esboçadas soluções possíveis para a carroça e para os produtos, o foco de 

estudo passou a ser os recursos. Como os recursos também podem ser acomodados no inte-

rior da carroça, foram geradas alternativas visando seu manuseio e contagem. Considerando 

os requisitos em Tecnologia definidos anteriormente, foram propostas alternativas utilizan-

do madeira como principal material e formas e formatos diferenciados, outro requisito 

definido. 

Depois de estudadas as diferentes formas e estruturas das matérias-primas, dos pro-

dutos e da carroça, foi necessário entender como aconteceriam os gastos de crédito e como 

seriam sorteados os valores iniciais. Pensando nisso, foi proposta a utilização de dois dados 

de 6 faces para o sorteio do número inicial. A partir do valor definido nos dados, o jogador 

pode escolher quais ações e escolhas serão efetuadas durante a rodada, porém, a um custo 

definido.  

Visando a rejogabilidade, que permite diferentes configurações de jogo acarretando 

em distintos caminhos a serem seguidos, foram estudadas diferentes formas de se definir 

um valor fixo por rodada. Para solucionar este problema, uma roleta com duas partes foi 

desenvolvida, conforme figura abaixo. 

A roleta permite que valores de crédito sejam sorteados e fixados para diferentes 

ações durante a rodada. A cada final de rodada, um jogador gira a parte superior da roleta, 

no sentido horário, definindo um valor diferente para uma ação na rodada seguinte. Assim, 

conforme a imagem, pode-se verificar a mudanças dos valores para cada ação por rodada. 
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Figura 103 – Simulação da rotação da circunferência superior da roleta 

 

A parte inferior da roleta contém seções que representam diferentes ações. Confor-

me a parte superior é rotacionada, um novo número é definido para a representação da 

ação que está presente na seção inferior da roleta. Pensou-se na roleta acoplada ao tabulei-

ro, no entanto, viu-se a impossibilidade de dobrar o tabuleiro para o acomodamento dentro 

da embalagem. Assim, a roleta e o tabuleiro central foram divididos em dois componentes 

separados. 

O tabuleiro central contém as trilhas, os estabelecimentos e o calendário regressivo 

até a véspera do Baile. Foram feitas alternativas com diferentes divisões para a dobra e tam-

bém para a quantidade de estradas e do layout dos elementos. 

O calendário foi estudado para proporcionar interferências e influenciar as rodadas 

do jogo. Para não tornar a ordem das ações fixa, foram geradas alternativas visando a alea-

toriedade das variáveis. Assim, opções que favorecem diferentes ordens e disposições foram 

geradas, conforme a figura abaixo. 

Cada uma das fichas de interferências é distribuída em ordem com a face virada para 

baixo. Ao passo que uma rodada é finalizada, a próxima ficha referente ao novo dia é revela-

da segundo a ordem numérica. 
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Por fim, foram geradas alternativas para um dos elementos mais importantes em um 

jogo, a embalagem, pois além de acomodar todos os componentes, também servem para 

atrair consumidores. Foi levado em consideração para a sua geração as dimensões padrões 

do mercado, o melhor aproveitamento de papel e utilização eficiente da parte interna da 

caixa. 

Depois de geradas alternativas para os componentes do jogo, percebeu-se a necessi-

dade de finalizar essa etapa em conjunto com a Estética, já que essa vertente se relaciona 

com aspectos perceptivos e sensoriais. A Estética, além de se referir ao estilo e ilustrações 

do jogo, também tem relação direta com os elementos táteis, como os diferentes materiais 

empregados, texturas e formatos. Assim, a Geração de Alternativas foi iniciada, levando em 

conta requisitos estéticos referentes ao estilo do jogo. 

 

8.4 Geração de Alternativas em Estética 

 

A Geração de Alternativas em Estética foi fragmentada em duas partes: uma delas 

para auxiliar na geração dos componentes tecnológicos; e a outra para compor a identidade 

visual e o estilo do jogo. 

Em conjunto com a etapa de geração dos componentes do jogo, a geração em Estéti-

ca foi fundamental para propor materiais, texturas e formatos diferenciados. É o caso dos 

peões de madeira, que foram desenvolvidos na etapa de componentes e estética. A figura 

abaixo mostra a evolução da construção dos peões do jogo. Inicialmente, foram ilustrados 

peões em formas sintéticas, sem referência alguma ao estilo do jogo. Ao longo das gerações, 

essa ideia migrou para a representação, em miniatura, de uma carroça de madeira. 
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Figura 104 – Evolução dos peões do jogo 

 

Os dados do jogo também passaram por alterações visando a composição do estilo 

do jogo e agregamento dos elementos estéticos. Assim, foi definida sua confecção em ma-

deira, uma vez que as características rudimentares e uso recorrente de madeira nas 

construções da época foram definidos como elementos essenciais para a construção do esti-

lo do jogo. 

Ainda referente aos componentes do jogo e sua relação com a Estética, foi pensado 

na disposição dos Estabelecimentos desvinculado do tabuleiro central, para proporcionar 

surpresas, revelações e descobertas, requisitos Estéticos definidos anteriormente. Para isso, 

pensou-se na confecção de placas com ilustrações dos Estabelecimentos do jogo, distribuí-

das, com a face para baixo, nos espaços destinados a elas no tabuleiro. A medida que os 

jogadores se deslocam pelas placas, elas são reveladas, promovendo as descobertas e reve-

lações, requisitos fundamentais para promover uma experiência diferenciada. 
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Figura 105 – Estabelecimentos em placas separadamente 

 

Depois de concluída a etapa de Geração de Alternativas em Estética em conjunto 

com os componentes do jogo, iniciou-se a outra parte da Geração de Alternativas em Estéti-

ca, a construção do estilo do jogo. Para isso, foram realizadas gerações livres de ilustrações, 

a fim de adequar o traço da ilustradora ao estilo almejado. Uma série de concepts foi criada, 

visando o realismo e o elevado grau de detalhes, requisitos definidos na etapa anterior. 

 

 

Figura 106 – Estudo de traço 
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Os esboços foram feitos a lápis e foi utilizada a técnica de coloração em aquarela. 

Mesmo contemplando os requisitos que se referem ao uso de texturas e a rudimentarieda-

de, esta opção foi descartada por não empregar cores saturadas, outro requisito proposto. 

 

 

Figura 107 – Estudo de traço 

 

 

Figura 108 – Ilustração em aquarela 

 

Assim, a geração tomou um rumo diferenciado. As ilustrações migraram do suporte e 

instrumentos convencionais, papel e lápis, e foram desenvolvidas por meio de softwares e 

hardwares, no caso, illustrator e photoshop e mesa digitalizadora.  
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A alternativa de estilo de desenho abaixo foirealizada em vetor, utilizando o software 

da Adobe, o Illustrator. Após a observação analítica do desenho, percebeu-se que a ilustra-

ção não está de acordo com alguns requisitos propostos, como o caráter rudimentar, 

ambiente rústico e imperfeições, já que apresenta ângulos retos e traços perfeitos.  

 

 

Figura 109 – Ilustração feita em vetor 

 

Com base nisso, novos concepts foram desenvolvidos visando a construção do estilo 

e adequação das ilustrações aos requisitos. Desta maneira, foram estudadas novas formas 

de representação dos elementos do jogo utilizando o software Adobe Photoshop com a fer-

ramenta mesa digitalizadora, conforme apresentado na imagem abaixo. 

Fazendo uma observação crítica da imagem, notou-se a adequação do estilo da ilus-

tração aos requisitos listados. Desta forma, todas as ilustrações do jogo foram feitas 

seguindo este estilo para manter a mesma identidade e unidade em todos os elementos 

visuais. 

Depois de definido o estilo das ilustrações, o próximo passo foi a concepção da marca 

e definição do nome do jogo. Depois de alguns estudos, nomeou-se o jogo como “O grande 

mercador”, já que o vencedor do jogo é agraciado pelo Rei com o título de principal merca-

dor de subsídios de toda região. Consequentemente, passou-se para a geração de 

alternativas de marca e, finalmente, definiu-se um logotipo como melhor alternativa de con-
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figuração da marca, pois buscou-se utilizar uma tipografia gótica para reforçar o estilo medi-

eval proposto para o jogo. 

 

 

Figura 110 – Tipografia utilizada para a criação do logotipo 

 

 

Figura 111 – O Grande Mercador 

 

Depois de finalizada a Geração de Alternativas em todas as frentes, foi feita uma sín-

tese e agrupamento das alternativas em um único sistema, o jogo propriamente dito. 

Pequenos ajustes foram realizados para que o jogo funcionasse de forma eficiente, sem er-

ros e completamente fechado. Assim, foi desenvolvido e definido o produto final, o jogo “O 

Grande Mercador”. 
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9.0 O Grande Mercador 

 

Esta etapa possui como principal objetivo apresentar as soluções encontradas para 

cada um dos requisitos estabelecidos durante o desenvolvimento do jogo de tabuleiro. Para 

isso, será apresentado o produto concebido neste projeto, o jogo de tabuleiro O Grande 

Mercador, de forma detalhada e com enfoque nos requisitos do projeto. 

No jogo, os jogadores assumem o papel de simples camponeses que buscam ascen-

são social por meio da conquista de um título nobre oferecido pelo Rei, o título máximo de 

“O Grande Mercador”. Assim sendo, os jogadores viajam em busca de matérias-primas, para 

trocá-las por produtos e especiarias, e entregá-las ao Rei até a véspera do Baile Real, realiza-

do para promover o início da Primavera e incentivar a produção na região.  

Com base nas listas de produtos demandados pelo Rei, os jogadores recolhem os re-

cursos provenientes dos estabelecimentos nas estradas; armazenam em suas carroças, de 

acordo com os espaços livres; trocam os recursos por produtos; contratam profissionais e 

adquirem instrumentos com o objetivo de conquistar pontos de prestígio e ser consagrado o 

vencedor do jogo. 

A construção da estratégia e as escolhas dos caminhos seguidos se dão por meio das 

informações contidas no objetivo. Cada jogador recebe um objetivo individual e secreto com 

uma lista de produtos demandados e as etapas que devem ser concluídas para a aquisição 

desses produtos. Ao passo que um jogador completa a lista com todos os produtos, este se 

dirige ao Castelo e entrega os produtos da lista até a véspera do Baile; se o jogador entregá-

los no prazo, o jogo se encerra e ele é nomeado o Grande Mercador e o vencedor do jogo.  

A História do jogo foi determinada seguindo os requisitos definidos durante o desen-

volvimento do projeto. Buscou-se a criação de um evento que mudasse a rotina dos 

personagens. Portanto, como forma de contemplar o chamado para a aventura, foi incre-

mentada à história um Baile oferecido pelo Rei, no qual é comemorada a chegada da 

Primavera, incentivando a coleta de recursos, outro requisito determinado. 

A fim de integrar a história à mecânica do jogo baseada na gestão das matérias-

primas, precisou-se permitir a administração desses recursos no contexto da história. Por 
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isso, a história foi focada em uma demanda por produtos, onde os recursos para a sua pro-

dução são trocados para adquirir os itens contidos na lista do Rei, promovendo, assim, o 

escambo, um requisito de história e principal atividade do jogo. 

Ao ser determinado que o primeiro mercador que chegar ao Castelo será agraciado 

com o título máximo de O Grande Mercador, um dos requisitos definidos para a história foi 

seguido, que é oferecer recompensa aos jogadores. Este requisito favorece a permanência 

do jogador durante a atividade lúdica, mantendo os participantes interessados e estimulan-

do a conclusão das submetas presentes no jogo. 

Por fim, o último requisito de história foi considerado: o uso de elementos agrícolas. 

Como o tema do jogo é o medieval, pequenos indícios das atividades agrícolas foram incre-

mentados à história. A carroça, por exemplo, é o transporte essencial para realizar viagens, 

assim como também é a principal forma de coleta e armazenamento de recursos. Além dis-

so, o estabelecimento plantação reforça essa premissa, tendo o agricultor como principal 

profissional; o moinho, como instrumento capaz de concluir as etapas de transformação da 

cevada; e o arado, que possibilita a aquisição de um número maior de unidades de cevada. 

Uma vez concluída a apresentação dos requisitos em história, passou-se para a apre-

sentação dos requisitos em mecânica. A definição da mecânica central do jogo foi realizada 

levando em consideração tanto os requisitos de mecânica quanto os requisitos estéticos de 

sensações e experiências.  

A construção das regras do jogo foi fundamentada em um requisito de mecânica, o 

gerenciamento de recursos. Embora ele não seja o único requisito definido, ele foi o ponto 

de partida para todo o desenvolvimento da mecânica e história do jogo. A partir da definição 

da dinâmica de gestão de recursos, uma série de requisitos foi respeitada, como a coleta de 

matérias-primas, por meio da passagem da carroça nos estabelecimentos produtivos; a op-

ção de realizar trocas de recursos com outros jogadores, favorecendo a oralidade e o 

convencimento por meio de habilidades pessoais de persuasão do jogador.  

O jogo se inicia com o sorteio, por meio de dois dados de duas faces, do jogador inici-

al. Este, por sua vez, escolhe um dos quatro profissionais, ferreiro, agricultor, mineiro e 

cavalariço, para ser selecionado como ponto de partida da viagem no tabuleiro. Como os 
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estabelecimentos produtivos (plantação, ferraria, mina e estábulo) são distribuídos aleatori-

amente com a face para baixo no tabuleiro, cada profissional destes estabelecimentos inicia 

a viagem em locais distintos, favorecendo a estratégia individual de cada jogador e permi-

tindo a rejogabilidade, uma vez que configurações diversas são apresentadas por partida. 

Depois de selecionados os pontos de partida, cada jogador escolhe, de forma secreta, 

um objetivo a ser cumprido no jogo. Cada objetivo contém os produtos demandados pelo 

Rei e legendas com as informações necessárias para realizar a produção destes itens. Os pas-

sos para a produção dos produtos não são universais, ou seja, caso dois jogadores tenham 

que produzir um barril de cerveja, o primeiro poderá necessitar somente de 4 cevadas e um 

cervejeiro, porém, o segundo, precisará de 3 cevadas e 1 moinho. Essa solução foi definida 

para que os objetivos e estratégia individuais não sejam assimilados por outros jogadores. 

 A partir do objetivo individual, o jogador realiza suas ações no jogo com o intuito de 

concluí-lo o mais rápido possível. Assim, ele poderá escolher 6 possíveis ações de acordo 

com o valor sorteado nos dados. Dentre as ações apresentadas, é possível: se deslocar pela 

estrada a fim de coletar recursos; contratar um profissional para a produção de um determi-

nado produto; adquirir uma ferramenta ou instalação para produzir um produto; acumular, 

para uso posterior; saquear produtos de outros jogadores; e trocar recursos por produtos ao 

passo que todas as etapas de produção estejam concluídas. A opção de realização de ações 

foi determinada por permitir o emprego de diversos requisitos, como apresentar várias op-

ções de ações ao jogador e permitir que a construção da estratégia individual seja realizada 

por meio de escolhas. 

Cada uma das ações só poderá ser realizada, com exceção da ação “deslocar“, a par-

tir do pagamento de créditos. As ações possuem um valor fixo por rodada, sempre que uma 

rodada for encerrada, um novo valor para cada ação é determinado por meio do componen-

te roleta. Assim, na primeira rodada a ação do saqueador poderá custar 4 pontos de crédito, 

porém, na terceira rodada, poderá custar 2 pontos de crédito. Essa mecânica em conjunto 

com a tecnologia permite o emprego da aleatoriedade, requisito de extrema importância 

para promover mudanças e reviravoltas; além de permitir a rejogabilidade, tornando uma 

experiência nova a cada rodada.  



131 

A regra das múltiplas ações permite que o jogador antecipe jogadas, outro requisito 

definido, que se refere à construção de uma estratégia por etapas, sendo iniciada em um 

rodada e concluída em outra. Além disso, também permite o emprego de raciocínio profun-

do e, consequentemente, da concentração, já que o variado número de opções beneficia 

uma narrativa ramificada e complexa, necessitando das habilidades pessoais dos jogadores 

para a criação de uma tática de jogo. 

O jogo se sucede com a repetição dessas ações até que um jogador consiga todos os 

produtos da lista do Rei. Os produtos devem ser entregues no Castelo, antes do prazo final. 

A contagem regressiva até a véspera do Baile é apresentada pelo calendário modular. Ele é 

composto por fichas que são dispostas com a face para baixo e ordenadas numericamente. À 

medida que as rodadas se encerram, uma nova ficha é revelada, proporcionando vantagens 

ou desvantagens aos jogadores, outro requisito definido, pois os dias do calendário influen-

ciam as ações dos jogadores. Alguns dias podem beneficiar a aquisição de recursos, porém, 

outros podem influenciar negativamente a contratação de um profissional, por exemplo.  

A forma como as fichas de dias estão dispostas no calendário e são reveladas propor-

cionam surpresas, revelações e descobertas; sensações e experiência estéticas pretendidas 

para as regras do jogo.  Ainda, o caráter aleatório como são distribuídas as fichas proporcio-

nam, novamente, a rejogabilidade, apresentando um formato diferenciado por partida. 

O jogo se encerra quando o objetivo é concluído ou quando o prazo final termina. Ca-

so o prazo se encerre e nenhum jogador consiga concluir o objetivo do jogo, é declarado 

vencedor o participante que obtiver a maior quantidade de pontos. Contudo, como a con-

clusão do objetivo não foi efetivada, é subtraída dos Pontos de Prestígio dos jogadores a 

quantidade de pontos referentes a não conclusão dos objetivos.  

O somatório dos Pontos de Prestígio se dá por meio das contratações, aquisições e 

trocas de produto durante o jogo. Cada conquista de uma dessas benfeitorias é recompen-

sada pela obtenção de Pontos de Prestígio. Assim, o vencedor do jogo é nomeado de acordo 

com a quantidade de pontos adquirida durante o jogo. 

Com a apresentação da reta final do jogo, quando a corrida até o Castelo dá início, 

outros requisitos são considerados, como a utilização do método de contagem de pontos, 
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que permite a visualização dos resultados dos jogadores. Outro requisito seguido é o ofere-

cimento de recompensas aos jogadores que concluem seus objetivos, estimulando a 

realização da atividade e cumprimento das regras do jogo. 

Por fim, com base em todas as regras do jogo, o último requisito de mecânica foi as-

similado: o dinamismo. O jogo O Grande Mercador é um jogo dinâmico, pois oferece 

diferentes caminhos a serem seguidos para o vencimento do jogo. Ademais, permite a inter-

ferência na estratégia alheia visto que há a opção de conquistar produtos de outros 

jogadores com o uso da ação do saqueador. Ainda, permite a interação entre os jogadores, 

pois possibilita a negociação, troca de produtos e “aluguel” de instalações e profissionais a 

outros jogadores. 

O sistema de regras do jogo foi definido visando a interação e a exploração de expe-

riências e sensações por parte dos jogadores, além de requisitos para a integração da 

mecânica às outras vertentes do projeto. Depois de apresentado o produto final com enfo-

que na mecânica do jogo, passou-se para a apresentação dos componentes para a realização 

e definição do produto sob a ótica da tecnologia. 

 

 Dados: 

 

 

Figura 112 – Dados confeccionados em Estireno-Acrilonitrila 

 

Como forma de propiciar o sorteio de valores para a escolha das ações do jogo, foi 

definido o emprego de dois dados D6 de seis faces com as dimensões padrões de 13 mm³. 
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Sua confecção foi definida em madeira, um requisito proposto anteriormente que permite o 

emprego de texturas, materiais resistentes e proporciona sensações táteis diferenciadas dos 

jogos comuns. Porém, não foi possível realizar a confecção dos dados em madeira, assim, foi 

adquirido em casa de jogo dois dados D6 confeccionados em plástico Termoplástico de Esti-

reno-Acrilonitrila. 

 

 Roleta: 

 

A roleta foi criada a partir da sobreposição de duas superfícies circulares: a superior, 

composta por números divididos em 5 seções; e a inferior, com a representação das ações 

possíveis do jogo que tem um custo fixado por rodada: Contratação, Aquisição, Acumulação, 

Saque e Troca. 

A circunferência superior foi produzida em papel Paraná de 0,5 cm de espessura, por 

ser mais resistente, permitir o corte e por ter um custo benefício favorável. O revestimento 

superior foi feito em papel Opaline 250 g/m², já que contém texturas em sua superfície, su-

prindo requisitos de estética. O revestimento inferior foi realizado em papel Colorplus Los 

Angeles 180g/m² com impressão preta e branca. Foi necessário o revestimento inferior para 

diminuir o coeficiente de atrito e facilitar o deslize entre as duas partes. 

 

A roleta tem dimensão total de 14 cm de diâmetro a parte inferior e 3,5 cm de diâ-

metro, a superior. 

 

 Marcadores de recursos: 

 

Os marcadores são confeccionados em madeira para contemplar requisitos de tecno-

logia que visam o emprego de diferentes materiais. São apresentados em forma de cubo, 

com aproximadamente 1 cm³ de dimensão e divididos em 5 tipos: os azuis, que representam 

a água; os marrons, que representam o adubo; amarelos, que representam a cevada; os 

vermelhos, que representam as ferramentas; e os pretos, que representam os metais. Devi-
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do à falta de profissionais que realizam esse serviço, não foi possível confeccionar os marca-

dores de recursos. 

 

 Placas de Estabelecimento: 

 

 

Figura 113 – Placa de estabelecimento da Ferraria 

 

As placas de estabelecimento são representadas em formato quadrado, de 4 cm². 

Elas são confeccionadas em papel Paraná de 0,5 cm de espessura e com a arte impressa em 

Opaline 250 g/m², novamente para agregar textura aos componentes do jogo. O revestimen-

to externo foi feito com papel Colorplus Los Angeles 180g/m² com a impressão do logotipo 

do jogo. Existem 8 tipos diferentes de estabelecimentos: ferraria, mina, plantação, estábulo, 

armazém, mercado-negro, oficina e castelo. Para o acabamento e a colagem perfeita do re-

vestimento externo no papel Paraná, foi usada a técnica de empastamento para eliminar 

bolhas de ar e pequenos danos causados pela cola. 
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 Fichas de dia do calendário 

 

 

Figura 114 – Calendário e fichas dos dias 

 

São 12 fichas de dias do calendário, embora sejam só 8 rodadas de jogo. Definiu-se 

uma quantidade maior de fichas para promover a maior rejogabilidade do jogo, uma vez que 

fichas de dias podem ser selecionadas e distribuídas de várias formas por partida. 

Cada ficha possui 1,5x4,6 cm de área e é confeccionado em papel Paraná com reves-

timento em Opaline rugoso de 250 g/m² de gramatura. Foi utilizada a técnica de colagem 

com a cola especial para Scrapbook da marca Cascorez. 

 

 Carroça (marcador): 

 

O marcador da carroça é o pino que translada pelas estradas do jogo. Para reforçar o 

estilo empregado no O Grande Mercador, foi definido como material a madeira e, como 

forma, a miniatura de uma carroça. Podem ser encontradas em 4 tipos: amarelo, azul, verde 

e vermelho. 
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As carroças possuem aproximadamente 2,3x1,3cm² e, embora não tenham sido con-

feccionadas para o projeto, devido à falta de tempo e de profissionais que realizassem  sua 

confecção, foi definido para a fabricação dos pinos o processo de fresagem. 

 

 Tabuleiro coletivo: 

 

O tabuleiro será confeccionado em papel Paraná de 0,5 cm por ser resistente e firme. 

As dimensões definidas foram 60 cm de largura e 42 cm de altura. Quando fechado para 

acomodação na embalagem, as dimensões são 30 cm de largura por 42 cm de altura. A esco-

lha desse formato se deu por ser o tamanho padrão do mercado e por permitir um melhor 

aproveitamento de papel. 

No centro, longitudinalmente, haverá um vinco para facilitar a dobra do tabuleiro. A 

impressão da superfície superior será feita respeitando o sistema de cores CMYK e o papel 

utilizado será o Opaline 250 g/m², pelo emprego de rugosidade e texturas, favorecendo a 

experiência e sensação tátil. Será utilizada a técnica de empastamento para a colagem do 

revestimento externo no suporte de papel Paraná. 

 

 Tabuleiro individual: 

 

São 4 tabuleiro individuais presentes no jogo para os seguintes profissionais: ferreiro, 

agricultor, mineiro e cavalariço. Cada jogador possui um desses tabuleiros para acomodar os 

produtos e recursos coletados durante o jogo.  

  Os tabuleiros individuais possuem as dimensões de 20x12 cm e também utilizam co-

mo material do suporte o papel Paraná de 0,5 cm de espessura. A impressão será feita 

respeitando o sistema de cores CMYK, um requisito do projeto, e o papel utilizado para o 

revestimento será o Opaline 250 g/m². O revestimento inferior será feito em papel Colorplus 

Los Angeles 180g/m²  com a repetição do logotipo do jogo. 
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 Cartas de Objetivo: 

 

 

Figura 115 – Carta de Objetivo 

 

São 24 cartas de objetivos com os produtos demandados pelo Rei e a legenda de co-

mo realizar a sua produção. Foi definida as dimensões 5,5x8,7 cm por ser o tamanho padrão 

no mercado e por permitir um melhor aproveitamento de papel. O papel escolhido foi o AP 

de gramatura 250 g/m², por ser firme e resistente, e laminação definida foi a BOPP fosca, 

para revestimento e proteção das cartas. 

 Os cantos foram cortados com cantoneira com um raio de, aproximadamente, 2 mm. 

Os cantos arredondados são importantes para proteger as cartas de danos em suas quinas. 
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 Fichas de Profissionais, Instalações e Saqueador 

 

 

Figura 116 – Ficha de aquisição de instalação. Exemplo: moinho. 

 

As fichas de profissionais e instalações possuem dimensões de 5,0x4,0 cm. 

São confeccionadas em papel Paraná, para empregar resistência às peças. O revesti-

mento externo é feito com impressão em papel Opaline 250 g/m² e o reverso é 

revestido em papel Colorplus Los Angeles 180g/m². 
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 Placas de Produtos 

 

Figura 117 – Ficha de produto. Exemplo: Barril de Cerveja 

 

As placas de produtos são separadas em 3 tipos distintos: os difíceis, os moderados e 

os fáceis de se conseguir. De acordo com o nível de dificuldade, as placas de produtos res-

peitos diferentes formatos: quadrado, de 4x4 cm²; retângulo, de 4,0x2cm; e 6,0x2,0 cm, 

respectivamente. 

 

 Todas as placas são feitas em papel Paraná com revestimento em papel Opaline de 

250 g/m² e coladas com prensa de rolos, técnica conhecida como empastamento. 

Por fim, os últimos componentes são apresentados, os pinos de madeira que são uti-

lizados na roleta pelos jogadores. 

 

 Pinos de Madeira 

 

Os pinos de madeira possuem forma cilíndrica, com aproximadamente, 1 cm de diâ-

metro e 1,8 cm de altura. Estão presentes nas quatro cores: amarelo, azul, verde e 
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vermelho. Os pinos são utilizados para marcar qual ação está sendo realizado durante a ro-

dada. 

Foi utilizado como material a madeira, por remeter à Idade Média e permitir diferen-

tes texturas e rugosidades.  

Conforme falado anteriormente, os componentes em madeira não puderam ser con-

feccionados devido à falta de profissionais que realizassem esse tipo de serviço em 

quantidades pequenas. 

Depois de listados e apresentados todos os componentes do jogo, passou-se para a 

última parte da apresentação do produto final, os elementos de estilo. 

Para a tipografia utilizada nos componentes, foi definida a Baskentina Test, por reme-

ter às tipografias góticas e conter versão em versalete e ligaturas.  

 

 

Figura 118 – Tipografia Baskentina Test 
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 Fichas de Profissionais, Instalações e Saqueador 

 

 

Figura 119 – Ficha da instalação Moinho 

 

As fichas de Profissões, Instalações e Saqueador seguem o mesmo layout, mudando 

somente os dados, o título e as ilustrações. Pode-se perceber a recorrência de cores terro-

sas, no caso da ilustração do moinho e nos elementos acessórios; cores saturadas no selo de 

pontuação e nos cubos representados na ficha. Além disso, é notória a utilização e texturas, 

requisito definido na etapa de Definição de Requisitos em Estética. 

Outro requisito definido anteriormente foi concretizado no estilo das fichas: a utiliza-

ção de ornamentos. Foi empregado um ornamento do período da Idade Média para ajudar 

na composição da ficha e reforçar o estilo medieval. 

Além disso, o uso de elementos sinalizadores e ícones contemplam os requisitos, 

além de auxiliar no entendimento das informações das fichas e tornar o jogo intuitivo e de 

fácil assimilação. 
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 Placas de Produtos 

 

 

Figura 120 – Placa de Produto Raro. Exemplo: Barril de Cerveja 

 

 A ficha é composta pela ilustração realista e detalhista do barril, requisitos definidos 

anteriormente por meio de análise de painéis. Além disso, podemos destacar a recorrência 

de elementos sinalizadores, como o caso do selo superior direito que indica a quantidade de 

pontos adquirida. 

 Ademais, podemos observar o uso de pergaminhos para compor o estilo dos compo-

nentes, requisito observado nos jogos de tabuleiro com o tema medieval. 
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 Placas de Estabelecimentos 

 

 

Figura 121 – Placa de Estabelecimentos. Exemplo: Ferraria 

 

 Podemos destacar a utilização de tons terrosos, assim como o uso de cores satura-

das. A ilustração cumpre com os requisitos realismo e detalhismo, definidos anteriormente. 

 A utilização de texturas auxilia na confirmação do estilo proposto e dos requisitos, 

além de remeter à Idade Média e reforçar a rudimentariedade. 
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 Calendário e fichas de dias 

 

 

Figura 122 – Fichas de dias e Calendário 

 

O formato do calendário respeitou o requisito que visa a simetria das formas. Foram 

utilizados elementos decorativos medievais remetentes à realeza, como a Flor de Lis e or-

namentos dourados fazendo alusão ao ouro. A tipografia utilizada para a escrita dos 

números foi a Baskentina Test, categorizada como fonte gótica e inspirada nas tipografias 

medievais. 

As fichas dos dias são compostas basicamente por ícones, onde os cubos represen-

tam os recursos. No caso da imagem acima, o azul, representa a água e o branco, o metal. A 

última ficha indica que nenhum estabelecimento ficará aberto durante um determinado dia. 

O ícone cinza com uma cruz representa os estabelecimentos. 
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 Cartas de Objetivos 

 

  

Figura 123 – Carta de Objetivo. À direita, frente. À esquerda, verso. 

 

 As cartas de objetivos contêm diferentes ícones que representam os recursos, as pro-

fissões e as instalações. Ademais, também fazem parte de sua composição elementos que 

remetem aos pergaminhos, requisito cumprido para a definição do estilo do jogo.  

Além dos requisitos contemplados, também se pode destacar o uso de elementos 

simétricos, como o pergaminho de contém o título da carta; utilização de ornamentos re-

buscados, conforme os utilizados para compor o título superior e os cantos do pergaminho 

inferior; e utilização de sinalizações e ícones, para facilitar o entendimento das regras pelo 

jogador e tornar o jogo de fácil dedução. 
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 Verso dos componentes 

 

 

Figura 124 – Verso empregado nos componentes 

confeccionados em papel Paraná 

 

Foi utilizado o padrão no verso dos componentes para auxiliar na identificação da 

marcada do jogo, além de proteger os componentes e diminuir o coeficiente de atrito entre 

superfícies. Sua composição foi feita pela repetição do título do jogo e o elemento auxiliar, 

um selo de cera que remete à realeza.  

O papel utilizado para a impressão da malha foi o Colorplus Los Angeles 180g/m². 
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10 CONCLUSÃO 

 

O projeto de um jogo de tabuleiro é algo complexo e trabalhoso. Neste projeto, não 

esteve envolvida somente a construção dos elementos visuais, foi preciso compreender e 

criar a história do jogo, a mecânica, os componentes tecnológicos e o estilo. Acredita-se ter 

cumprido o objetivo geral definido para o projeto, pois foram referenciados preceitos teóri-

cos e projetuais para desenvolvimento do jogo de tabuleiro O Grande Mercador. Alem disso, 

os objetivos específicos também foram satisfeitos, já que foram identificados elementos que 

caracterizam os jogos de tabuleiro, foram compreendidas as várias dinâmicas empregadas 

em jogos, foram pesquisadas e analisadas particularidades gráficas de produtos similares, foi 

proposto materiais para a confecção dos componentes do jogo, foram pesquisadas caracte-

rísticas de narrativa de jogos modernos e foram estudadas referências para auxiliar na 

construção da temática do jogo. 

Do mesmo modo, também foram pesquisadas características relevantes para a pro-

moção de sensações e experiências inéditas, diferencial proposto para o projeto, assim 

como elevar o grau de interação entre os jogadores, o que resultou em requisitos que foram 

devidamente contemplados na execução do produto final. 

O método empregado foi satisfatório e essencial para o desenvolvimento do jogo. A 

partir da Tétrade Elementar de Jesse Schell todo o projeto foi estruturado, sendo dividido 

em frentes distintas, para seu melhor desenvolvimento, e posteriormente, sintetizadas, para 

compor um sistema de jogo uniforme e eficiente. 

A proposta de desenvolver um produto com muitos requisitos e seu emprego em um 

mesmo projeto foi desafiadora, mas esta conciliação de elementos diferentes foi considera-

da essencial para o bom desenvolvimento do produto final. Desta maneira, a autora do 

projeto considera que obteve um acréscimo expressivo nos conhecimentos conceituais e 

práticos do design gráfico e game design. Além disso, a variedade de pesquisas e análises 

ampliou o repertório verbal e gráfico da autora, que pretende continuar com o desenvolvi-

mento e produção do jogo desenvolvido neste trabalho. 
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Embora os objetivos do projeto tenham sido cumpridos, devido à falta de tempo e 

profissionais capazes de realizar os serviços, alguns componentes do jogo não puderam ser 

confeccionados. Porém, a falta de exemplos de componentes não prejudicou a apresentação 

do projeto e sua realização. 

Por fim, acredita-se que a trabalho tenha cumprido com todos os seus objetivos de 

maneira satisfatória, e espera-se que o trabalho possa contribuir em projetos futuros, tanto 

em questões teóricas quanto em procedimentos práticos. 
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