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O projeto proposto consiste no desenvolvimento de um 

jogo colaborativo de entretenimento que explora a 

relação entre o ritual, o jogo e a cultura. Tem-se como 

produto final o jogo Infortúnio; um jogo colaborativo de 

entreterimento para quatro pessoas com duração 

estimada de meia hora. Partindo de uma expressão 

poética, o jogo criado busca gerar um fluxo entre o lúdico 

e o sagrado de forma provocativa, se apropriando do 

sistema de jogo aberto das cartas de tarô e explorando 

mecânicas diferenciadas. 

 Considerou-se, durante a escolha do tema inicial do 

projeto, a emergência da colaboração na sociedade 

pós-industrial. Assim, o projeto tencionava explorar novas 

possibilidades de interação e experimentar com 

mecânicas colaborativas de jogo, rompendo com a 

representação cultural comum do jogo como somente o 

conflito e competição entre os jogadores. Contudo, a 

partir da etapa de revisão teórica, percebeu-se a 

importância de considerar o jogo como um objeto cultural 

e a potencialidade de utilizá-lo como estratégia de design 

para discutir e refletir a própria cultura. 

 Assim, foi vislumbrado na relação entre o jogo e o 

sagrado, um objeto de estudo, uma vez que essa ligação 

evidencia um contexto cultural externo a ser investigado 

e oportuniza uma exploração poética em forma de uma 

experiência de jogo significativa e provocante. Para tanto, 

o projeto se apropriou do baralho de tarô como um 

suporte capaz de apoiar essa discussão, tendo em vista a 

sua carga cultural, a sua relação com o sagrado e o seu 

caráter lúdico. 

  O método adotado no projeto considerou que os 

problemas a serem resolvidos assumiam naturezas 

imprevisíveis, existindo limites em antecipá-los 

completamente. Assim, foi imprencidível que as 

interações entre os elementos do sistema e os jogadores 

fossem testadas e avaliadas a medida que o jogo fosse 

sendo desenvolvido, garantindo, desta forma, que o 

produto proposto propiciasse a experiência 

lúdica pretendida. 


