4
Design de games e protótipos

4.1.
O uso do protótipo dentro do ciclo de desenvolvimento de um game
Como vimos no capítulo anterior, os produtos concebidos com base no que
se denomina princípios do Design são criados, projetados e em seguida
implementados dentro de um percurso lógico, não necessariamente rigoroso, mas
que, como vimos, permite a alguns autores enquadrá-los dentro de um processo de
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design. Como veremos mais adiante, os protótipos participam deste processo nas
mais variadas formas e em momentos diferentes.
Em alguns momentos, os protótipos são figuras fundamentais na concepção
de um novo objeto. Por outro lado, Baxter (2000) entende que os protótipos
devem ser construídos quando forem estritamente necessários, pois o
desenvolvimento destes pode consumir mais tempo do que o necessário e desviar
a atenção da equipe. Para minimizar riscos, esse autor sugere que “os protótipos
devem ser simples e baratos nos estágios iniciais do desenvolvimento, quando se
tem pouca certeza da viabilidade comercial do produto [...] Isso pode ser
conseguido com esboços, rendering ou um modelo simples em bloco” (idem,
ibidem, p. 244).
Etimologicamente, protótipo significa o primeiro de um tipo. Esta definição
está muito atrelada aos princípios do Design Industrial, em seu sentido mais
ortodoxo, ou seja, o protótipo é o exemplar mais preciso de um objeto (tipo) – o
primeiro deles – que será posteriormente produzido em escala industrial.
Atualmente, costuma-se chamar este protótipo de “piloto”. Mas a palavra
“protótipo” passou por um processo histórico de flexibilização conceitual, já que
começou a ser utilizada para descrever qualquer versão de um objeto que ainda
será produzido, dos mais simples esboços ao modelo mais fidedigno. Por outro
lado, é interessante notar que a etimologia da palavra “protótipo” permite
considerar este duplo sentido: “primeiro tipo”, em seu sentido mais ortodoxo,
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pode ser entendido como o primeiro tipo de um produto que será produzido em
escala, mas também pode ser compreendido como o primeiro esboço de um tipo
que está sendo projetado. Ou seja, nesta acepção, protótipos são os diversos
primeiros estudos de um objeto, cada um dos quais tendo como objetivo avaliar
um aspecto preferencial do design de um produto.
Portanto, se alguns designers ou autores da área do Design, principalmente
aqueles ligados ao ramo mais tradicional do Design Industrial, entendem que os
protótipos estão associados ao teste final e completo do objeto, devendo avaliar
todos os seus atributos, para a maioria dos designers, hoje, no entanto, os
protótipos prestam-se ao teste dos mais variados aspectos de um produto, em
diferentes momentos do processo de design.
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Preece et al. (2005, p. 261) seguem essa linha, quando afirmam que
um protótipo pode ser qualquer coisa, desde um storyboard de papel a uma parte
complexa de um software e de uma maquete de cartolina a um pedaço de metal
moldado e prensado [...] Assim sendo, um protótipo é uma representação limitada
de um design que permite aos usuários interagir com ele e explorar a sua
conveniência.

Desse modo, definimos um protótipo como qualquer modelo preliminar de
um objeto, seja para testar apenas um ou até para verificar todos os aspectos deste
objeto, antes que ele seja produzido. São, portanto, utilizados para testes de
avaliação de um produto previamente definido, mas cujos resultados podem
implicar a ressignificação deste produto, que foi concebido para funcionar de um
modo, cujos testes, porém, levaram a uma mudança do percurso do objeto até a
produção. Deste modo, os protótipos podem ser vistos também como instrumentos
de criação. Nessas ocasiões, os protótipos confundem-se com o próprio projeto.
Dentro do contexto do design, essa confusão é pertinente. Se design “é um
plano ou esquema concebido na mente, com o intuito de ser posteriormente
executado” (Oxford English Dictionary, 1998), este esquema pode estar
materializado na forma de um documento de projeto ou de um protótipo. Ambos,
de diferentes formas e em diferentes momentos do ciclo de desenvolvimento do
produto, são esquemas ou representações de algo que será produzido
posteriormente. Algumas vezes, eles se confundem completamente.
Atualmente, por exemplo, na área do Design Gráfico, em função das
facilidades de manipulação dos instrumentos de criação, o projeto acaba por
funcionar como um protótipo, e vice-versa. Ao desenhar um cartaz em um
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software gráfico, o designer está projetando, ao mesmo tempo em que está
prototipando para uma possível avaliação com o usuário. Em geral, no entanto, o
protótipo testa o projeto, projeto este que pode até ser imaterial, pois é ainda
apenas uma ideia; o protótipo, não: é sempre material, porque o usuário precisa
manipulá-lo, testá-lo. Ele concretiza um esquema/ideia representado pelo projeto.
A arquitetura, ofício milenar, é um campo exemplar na utilização de
projetos/protótipos. A planta baixa, por exemplo, é o documento clássico de
projeto, muitas vezes utilizada como sinônimo deste. Quando se fala em projeto
de uma casa, imediatamente se pensa na figura da planta baixa. Dificilmente ela
será utilizada como protótipo, em função das dimensões – pois elas são
desenhadas em menor escala – e da materialidade – desenhadas em papel. As
maquetes, por outro lado, embora também sejam meras representações do projeto
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– só que em três dimensões –, ao procurar manter, com certa fidelidade, ainda que
em menor escala, tanto a proporção real da casa, quanto a materialidade, é muitas
vezes associada a um protótipo. Mesmo que o usuário não possa andar sobre a
maquete, ele pode imaginar como vai agir sobre os espaços de circulação.
Atualmente há também as maquetes digitais. O objetivo destas é o mesmo da
maquete “física”, ou seja, o de visualizar de maneira ampla e mais fiel o projeto
como um todo. A diferença está na materialidade, na visão – obtida em um
monitor –, e na possibilidade de atualização instantânea. Um elemento da maquete
digital pode ser alterado no software, e a mudança vista em seguida. No futuro,
com o acesso à tecnologia da realidade virtual, é possível que o usuário possa
“penetrar” na maquete digital e sentir com mais fidedignidade como será sua
relação com o espaço projetado.
Algumas representações, portanto, podem ser documentos de projeto ou
protótipos, dependendo da intenção e do momento em que estão inseridas no ciclo
de desenvolvimento do produto. Por exemplo, um esboço de interface de um jogo
pode ser apenas a representação de uma parte do projeto. Mas pode ser também
um protótipo, caso seu objetivo seja apenas testar com o público usuário a
compreensão dos elementos compositivos que farão parte desta interface, como
botões, menus etc.
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Figura 3 - Documentação projetual de jogo é utilizada
também como protótipo. No caso, a equipe está
testando a relação entre o cenário e o tamanho da
tela do computador.

Desse modo, protótipos podem vir a gerar a necessidade de novos atos
projetuais, que repercutem em novos protótipos. Munari que, a este respeito, já
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apontava o fato de que “das coisas nascem coisas”, também alerta para outro
importante aspecto relacionado aos protótipos (ou modelos, denominação que ele
prefere): eles “podem servir para fazer uma demonstração prática de testes de
materiais ou para apresentar um pormenor manuseável de uma dobradiça ou de
um encaixe” (Munari, 1998, p. 85). E este é um ponto fundamental. Quando
Munari usa a palavra “apresentar”, isto não é à toa. Embora, por definição, a
função primordial do protótipo seja testar/avaliar um produto, o protótipo também
é uma poderosa ferramenta de comunicação. Quando a equipe de produção
utiliza-se de um protótipo para apresentar uma nova funcionalidade de um
produto, seja para o cliente ou para outros componentes da equipe, ela está se
aproveitando da força que o protótipo tem como instrumento de demonstração.
Baxter concorda com essa visão quando afirma que, além de avaliar o produto do
Design, o protótipo “pode ser um excelente meio para apresentar o novo produto
aos consumidores potenciais e outras pessoas da empresa” (2000, p. 244). Por
outro lado, Baxter complementa esta afirmação dizendo que o protótipo “pode
ajudar o designer a desenvolver novas ideias” (idem, ibidem).
Podemos afirmar, então, que o protótipo cumpre três importantes funções:
como instrumento de teste/avaliação, como ferramenta de comunicação e no
apoio ao processo criativo para geração de alternativas, na medida em que em
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alguns tipos de protótipos ajustes podem ser feitos diretamente em sua base,
propiciando a formatação de novas soluções.
Ou seja, os protótipos vão gerando novas soluções, permitindo testar
diferentes aspectos do design em diversos momentos do processo e, como
veremos, podem aumentar seu grau de complexidade à medida que o ciclo avança.
Preece et al. (2005, p. 200) concordam neste ponto, quando afirmam que “existem
diferentes

tipos

de

protótipos

adequados

para

estágios

diferentes

de

desenvolvimento e para transmitir os diferentes tipos de informação”.
A esse respeito, Alcoforado (2007) criou um Modelo de Auxílio à Seleção
de Protótipos, cujo objetivo é orientar designers na escolha do protótipo mais
adequado para cada momento dentro de um processo de design. Este modelo foi
formatado com base em classificações de protótipos apresentadas por diversos
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autores. A operação de escolha do protótipo, utilizando o modelo de Alcoforado,
requer o cumprimento de seis etapas. Cada etapa implica uma operação de
consulta, como se o designer precisasse responder a seis questões (uma para cada
etapa). No final do processo, o modelo sugere o protótipo mais adequado para o
momento consultado.

Quadro X - Modelo de Auxílio à Seleção de Protótipos, de Alcoforado (2007, p. 189)
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No modelo de Alcoforado, percebe-se que cada etapa (identificadaç pelos
números de 1 a 6) corresponde a uma forma de classificação de um protótipo. A
etapa 1 solicita que o designer responda o que ele quer compreender, explorar,
avaliar, com base na classificação do protótipo por nível de comunicação
(usabilidade, funcionalidade ou estética). Na etapa 2, consulta-se o peso para cada
um dos níveis de comunicação. Por exemplo, pretende-se que o protótipo teste
100% no aspecto estético, e 0% no aspecto de funcionalidade e usabilidade. Na
etapa 3, o designer aponta em que área/tipo de objeto pretende aplicar o protótipo
(design de produto, gráfico ou digital). Na etapa 4 indica-se em que fase do
Design

o

protótipo

será

utilizado:

contextualização/conceituação,

desenvolvimento ou realização. A etapa 5 aponta para o propósito do protótipo
(conceito, produto, processo, produção ou mercado), assim como o estágio do
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protótipo (exploratório, experimental ou evolucionário). E, finalmente, na etapa 6
identifica-se a audiência: quem vai testar o protótipo.
Para melhor compreensão do modelo de Alcoforado, esclareceremos alguns
dos conceitos e classificações utilizados para sua construção.
Na etapa 1, o designer deve indicar qual o aspecto do objeto projetado que
pretende avaliar no protótipo: é o manuseio de um botão, a leiturabilidade de uma
instrução na interface, a dimensão de uma parte do produto, a aceitação cultural de
um detalhe que compõe o objeto etc. De maneira geral, a tradição do design
especifica que os produtos respondam basicamente por três aspectos: as funções
estéticas, práticas e simbólicas (ver Löbach, 2001). Em seu modelo, Alcoforado
suprime o valor simbólico, em proveito da divisão das funções práticas em dois
aspectos: as questões funcionais e as questões de usabilidade, conforme a
classificação apresentada por Houde e Hill (2004). As questões de usabilidade
estão ligadas ao uso em si do objeto e à utilidade para o usuário. Já as questões
funcionais estão relacionadas ao conceito de implementação, ou seja, verificar se
tecnicamente o objeto construído está funcionando conforme o previsto.
Independentemente das classificações definidas por diversos autores, o
importante é que o designer tenha a consciência precisa do que vai avaliar em seu
protótipo, mesmo porque para cada aspecto que se pode querer compreender – o
estético, o simbólico, o funcional, o de uso – há diversas ramificações e até
mesmo hibridizações. Ou seja, em determinado protótipo, ao submeter a avaliação
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o menu de uma interface, talvez o designer não queira separar o aspecto funcional
do que está em jogo no momento do uso. Portanto, o fundamental é que o
designer estabeleça uma comunicação eficiente com a audiência que fará o teste
para que esta não avalie um aspecto em vez de outro.
A esse respeito, Alcoforado introduziu o conceito de nível de integração,
que mede “a quantidade de características que se pretende comunicar em um
único protótipo (estética/funcionalidade/usabilidade)” (2007, p. 166). Protótipos
de baixa integração são aqueles que avaliam apenas um dos aspectos – o estético,
por exemplo. Já os protótipos de média ou alta integração são aqueles que,
respectivamente, integram o teste de dois ou de três aspectos. O sketch da fachada
de uma casa é basicamente um protótipo de baixa integração, pois está
representando apenas o valor estético de parte de uma residência. Já o piloto de
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uma geladeira é um protótipo de alta integração, pois avalia todos os detalhes
deste eletrodoméstico, antes que ele entre em produção numa escala industrial. A
intensidade de utilização de cada aspecto (por exemplo, 30% estético; 60%
funcional e 100% de uso) serve de parâmetro para definir a segunda etapa do
modelo de Alcoforado.
A terceira etapa classifica os protótipos pela área de aplicação em Design.
Alcoforado estabelece três aplicações: design gráfico, design digital e design de
produto. A este respeito, é importante ressaltar que alguns protótipos são pouco ou
nada usuais na avaliação de alguns tipos de objetos. Por exemplo, um protótipo
virtual imersivo, quando utiliza tecnologia de realidade virtual, é pouco utilizado
para testes na área de design gráfico. Já o mockup não é habitualmente utilizado
no design digital. Embora Alcoforado faça uma divisão sintética entre as
aplicações do design, o modelo pode ser aplicado tomando como base as diversas
especificidades ou habilitações do design.
Na etapa 4, os protótipos são classificados tendo como parâmetro a fase em
que é usualmente utilizado dentro do processo de Design e segundo seu nível de
fidelidade. De modo semelhante ao utilizado por Bonsiepe (1978), Alcoforado
considera as seguintes fases: contextualização/conceituação (problematização,
coleta de dados, análise das informações, conceituação, escolha do método etc.),
desenvolvimento (avaliação e seleção de alternativas) e realização.
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Quanto ao nível de fidelidade, os protótipos são classificados como de baixa
ou alta fidelidade. Esta classificação identifica o quanto o modelo prototipal se
aproxima do que será a versão final de seu produto. Para Preece et al. (2005, p.
265), “a prototipagem de alta fidelidade utiliza materiais que você espera que
estejam no produto final e realiza um protótipo que se parece muito mais com
algo acabado”. Neste sentido, o protótipo de alta fidelidade, numa escala dentro
do ciclo de desenvolvimento do produto, está muito mais próximo do extremo em
que se encontra o protótipo-piloto do que nas fases iniciais do processo.
O protótipo de baixa fidelidade, por outro lado, propõe-se a testar apenas
alguns aspectos do objeto, pode utilizar materiais alternativos e é aplicado no
início do ciclo de desenvolvimento do produto. Na abordagem de Preece et al.
(2005, p. 262), “um protótipo de baixa-fidelidade é aquele que não se assemelha
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muito ao produto final; ele utiliza, por exemplo, materiais muito diferentes da
versão final pretendida, com papel e cartolina, em vez de telas eletrônicas e
metal”.
Alguns autores, como Arnowitz et al. (2007), por outro lado, entendem que
a fidelidade não está atrelada somente ao aspecto formal do objeto, e sim também
ao conteúdo. Um protótipo que utiliza diversas pranchas de papel simulando as
páginas de um site pode ser considerado de baixa fidelidade em relação ao design
visual, mas pode ser de alta fidelidade em relação à estrutura de navegação.
Buxton (2007), por outro lado, discorda da expressão “baixa fidelidade”, uma vez
que o que se pretende avaliar tem a exata fidelidade para o que se propõe.
Percebe-se, por outro lado, que protótipos de baixa ou alta fidelidade são
empregados em momentos distintos do processo de design; os de baixa fidelidade,
geralmente, no início do ciclo, e os de alta fidelidade são empregados quando o
processo aproxima-se de seu final. Do mesmo modo, nota-se que, em geral, os
materiais utilizados nos protótipos de alta fidelidade coincidem com aqueles que
são aplicados no produto final. Alcoforado (2007, p. 175) afirma que os protótipos
de alta-fidelidade têm:
um compromisso maior com a precisão da representação do produto final que será
implementado, do que com a facilidade, custo ou tempo bastante considerados nos
protótipos de baixa fidelidade. A intenção é fazer com que usuários não percebam
diferença entre o protótipo e o produto final.
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Os protótipos de baixa fidelidade, por outro lado, propõem-se a avaliar um
ou outro aspecto do objeto, logo no início do processo de Design. São muito
aplicados no teste de conceitos preliminares e, para tanto, podem empregar
materiais alternativos, como o papel, por exemplo. Uma das maiores vantagens do
emprego dos protótipos de baixa fidelidade é “forçar” a audiência a testar o
aspecto que se pretende avaliar, já que os outros elementos do objeto não estão
mesmo presentes dentro do protótipo. O baixo custo e a rápida construção são
outros pontos favoráveis a se considerar no emprego de protótipos de baixa
fidelidade, o que de certa forma resolve algumas das desvantagens que foram
apontadas por Preece et al. (2005, p. 265) na aplicação dos protótipos de alta
fidelidade: “levam muito tempo para serem construídos; os revisores e aplicadores
de testes tendem a comentar aspectos superficiais, em vez do conteúdo; os
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desenvolvedores relutam em mudar algo no qual trabalharam artesanalmente por
horas; um protótipo de software pode elevar demais as expectativas; é necessário
apenas um bug em um protótipo de alta fidelidade para interromper o teste”.
Por outro lado, o grande desafio ao utilizar os protótipos de baixa fidelidade
é semelhante ao mencionado quando empregamos protótipos de baixa integração,
ou seja, o de tornar seus objetivos claros o suficiente para os avaliadores. Caso
contrário, estes podem apontar para deficiências inexistentes ou não consideradas
na análise ou podem simplesmente não enxergar pontos que deveriam ser
apreciados. Por outro lado, muitas vezes, os testes realizados com protótipos de
baixa fidelidade são aplicados dentro da própria equipe de desenvolvimento,
quando se trata de algum aspecto conceitual ou elemento pontual da fase
preliminar de construção do objeto.
Para completar, é importante ressaltar que alguns autores, como Righetti
(citado em Alcoforado, 2007), acrescentam a essa classificação os protótipos de
média fidelidade, ou seja, “aqueles usados após a fase inicial de design, com o
propósito de detalhar o design e validar a sua usabilidade. Esse protótipo já deve
conter aspectos de funcionalidade que possibilitaram a definição ampla das
especificações finais de funcionalidade do produto” (idem, ibidem, 2007, p. 179).
Uma classificação que Alcoforado não considera nesse modelo, mas que
merece menção por sua aproximação com o conceito de fidelidade, é o de
prototipagem rápida versus prototipagem diligente. Basicamente o conceito indica
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o que o nome diz, ou seja, quão rápido um protótipo pode ser produzido.
Protótipos rápidos são construídos “de um modo frequentemente chamado ‘rápido
e sujo’” (Arnowitz et al., 2007, p. 118). Já os protótipos diligentes precisam de
mais tempo para ser produzidos. Mas a questão não se resume à temporalidade.
Protótipos rápidos são adequados para uma avaliação mais genérica, que não
precisa de tantos detalhes. Protótipos diligentes, ao contrário, apegam-se às
minúcias, às particularidades. Por exemplo, para avaliar o design de um
personagem de um game, um esboço rápido em papel pode ser considerado um
protótipo rápido, enquanto uma imagem digital, próxima do modelo final, um
protótipo diligente. Para Arnowitz et al. (2007), “a fidelidade de protótipos
rápidos varia de baixa a média, e seu uso é mais efetivo nos estágios iniciais do
processo de design. [...] Protótipos diligentes são mais eficientes quando
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utilizados nos estágios finais do processo”. Em geral, são protótipos de alta
fidelidade.
Na etapa 5, do modelo de Alcoforado, os protótipos são classificados
segundo seu estágio de desenvolvimento. Alcoforado extraiu esta classificação de
Budde et al. (1992). O autor define três estágios de desenvolvimento dos
protótipos: o experimental, o exploratório e o evolucionário. O protótipo
exploratório “deve ser usado quando o problema não está claro o suficiente para
definirmos

caminhos

para

o

desenvolvimento

de

soluções

projetuais,

requerimentos do futuro produto e sistema ou até mesmo para reconhecer o
verdadeiro problema projetual” (Alcoforado, 2007, p. 186). Esta modalidade de
protótipo tem, portanto, grande utilidade na fase de conceituação e serve para que
designers não descartem ideias que a princípio parecem despropositadas sem que,
ao menos, tenham sido testadas.
Já o protótipo experimental concretiza uma ideia com base em uma
implementação técnica que vai ser testada. Percebe-se, portanto, que este tipo de
protótipo é mais bem aproveitado na fase de desenvolvimento do produto, quando
novas tecnologias, materiais e processos podem ser experimentados antes que
entrem na fase de realização propriamente dita.
Finalmente, no protótipo evolucionário, os
desenvolvedores deixam de ter o papel de protagonistas de seus projetos e passam
a dividir experiências de forma cooperativa com usuários. Nesse modo as
experiências se somam de forma evolutiva através de ciclos iterativos contínuos
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controlados e avaliados até o produto alcançar o nível de evolução adequada (idem,
ibidem).

Por exemplo, ao desenvolver uma interface digital, o desenvolvedor pode
dinamicamente fazer alterações com base em testes em tempo real com
determinados avaliadores.
A última etapa do modelo de Alcoforado, a etapa 6, classifica os protótipos
conforme sua audiência. Basicamente há duas categorias: a de especialistas e a de
não-especialistas, que Arnowitz et al. (2007) denominam audiência interna e
externa, respectivamente. Os especialistas correspondem à equipe envolvida no
processo de design, dos designers aos profissionais de marketing e finanças,
passando pelos engenheiros, programadores, artistas e outros profissionais de
produção. Os não-especialistas são os potenciais clientes e usuários finais do
produto.
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Portanto, dentro de um processo iterativo, em que são fundamentais testes
contínuos, não é de estranhar que haja tantos envolvidos no processo de avaliação.
Moggridge (2006) afirma que um bom lema é avaliar desde cedo, frequentemente,
e, se possível, até o fim do processo. Como já dissemos anteriormente, se nem
sempre é possível ou necessário convocar usuários finais, os próprios especialistas
poderão avaliar.
Os especialistas realizam testes de diversos aspectos pontuais dentro do
processo de design. Nas etapas iniciais, usualmente a equipe utiliza protótipos de
baixa fidelidade, fáceis de implementar e que propiciam a tomada rápida de
decisões. Predomina, nesse momento, a avaliação de aspectos conceituais.
Entende-se, então, que as avaliações sejam parte do processo criativo: testar e
criar são atos simbióticos. Ao testar, a equipe também está criando. Dependendo
do projeto, é interessante convidar potenciais usuários finais, principalmente se o
que se vai avaliar é algum novo conceito de uso. Neste momento, é possível
afirmar que os designers inserem os clientes no processo de criação.
À medida que o processo avança, diversos membros da equipe de produção
– engenheiros, programadores, artistas – desenvolvem protótipos para testar
funcionalidades e avaliar aspectos estético-formais. Por ser uma avaliação de
caráter técnico, é menos usual envolver a audiência externa. No fim do processo,
conforme o objeto vai tomando sua forma definitiva, os usuários finais devem
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participar efetivamente do processo avaliativo, por meio de protótipos de alta
fidelidade.
Preece et al. (2005) alertam, porém, para o fato de que o desenvolvimento
de um produto envolve “um conjunto surpreendentemente grande de indivíduos”
que participam (stake) direta ou indiretamente do processo. Estes indivíduos,
denominados “stakeholders”, são, de alguma forma, afetados pelo sistema. Pode
ser uma organização, que fornece um insumo fundamental; um indivíduo que
toma a decisão de compra, mas não é necessariamente o usuário final; as pessoas
que consomem o produto da concorrência; aquelas que são afetadas indiretamente
pelo uso do produto; e, evidentemente, o usuário final e a equipe de
desenvolvimento. Ou seja, em um processo de design centrado no usuário, que
solicita uma forma iterativa de avaliação e teste do produto pela audiência, é
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importante que se considere também alguns dos stakeholders envolvidos.
4.2.
Protótipos: tipologia
Existem diversos tipos de protótipos, e eles cumprem diferentes funções
dentro do processo de Design. Mike Baxter (2000), que é oriundo da área de
Design de Produto, prefere utilizar a palavra “protótipo” somente quando este
utiliza os mesmos materiais usados no produto final. Os “protótipos” que utilizam
materiais diversos, o autor denomina maquetes, ou mockups.
De qualquer modo, Baxter registrou uma classificação de protótipos (ele
prefere chamar de modelos), organizada segundo três formas de representação:
estrutural, funcional e quando o modelo representa ambos os aspectos. Dentro de
cada forma, ele ainda aponta para duas ramificações, totalizando seis tipos de
protótipos. Vejamos a seguir:
Representação Estrutural:
1. Modelo de apresentação: avalia a forma física e a aparência do objeto
(mas não a função, nem o tamanho);
2. Modelo de forma: avalia o tamanho físico e a forma (mas não a função
nem a aparência).
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Representação Funcional:
3. Protótipo experimental: avalia as funções principais (mas não tamanho
e forma);
4. Protótipo de teste: avalia funções específicas (mas não tamanho e
forma).
Representação Estrutural e Funcional:
5. Protótipo de pré-produção: é o modelo completo de um produto para
fabricação (tamanho, forma e função);
6. Protótipo de produção: é o modelo que apresenta processos iguais aos
da produção industrial.
Existe uma correlação muito forte entre essa classificação e aquela
estabelecida pela VDID (Verband der deutschen Industrie Designer), a associação
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alemã dos designers industriais. Do mesmo modo, os alemães classificam os
protótipos acima nos seis respectivos tipos: Modelo de estética e modelagem,
Modelo proporcional, Modelo funcional, Modelo ergonômico, Protótipo e Piloto.
Evidentemente, esta classificação está fortemente atrelada ao chamado Design de
Produtos, aquele que considera a produção de objetos físicos/materiais em escala
industrial.
Embora pertinentes, as duas classificações acima não são facilmente
assimiladas quando se trata de produtos do design digital e interativo. Para citar
um exemplo, seria difícil definir um tipo para o storyboard, utilizado comumente
para testar o funcionamento de um sistema. Não podem ser chamados
rigorosamente de protótipos, já que não possuem a mesma materialidade. Mas não
são modelos de apresentação, já que os storyboards pretendem demonstrar
algumas funcionalidades. Não é à toa, portanto, que os autores ligados ao Design
de Interação preferem chamar tudo de protótipo, distinguindo-os na maioria das
vezes só pelo nível de fidelidade (alta, média, baixa).
Alcoforado (2007), que já contempla, em seu modelo de seleção, os
produtos do chamado design digital, amplia o leque de tipos de protótipos,
incluindo também os sketches, que Buxton (2007) não considera como protótipos.
Alcoforado leva em conta os seguintes tipos: sketch, storyboard, protótipo de
papel, rendering, animação, modelo, façade, Wizard of Oz, protótipo virtual,
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mockup, protótipo de alta fidelidade e piloto. Descreveremos brevemente cada um
deles.
4.2.1.
Sketch
Também chamados de esboços, os sketches são uma espécie de rascunhos,
geralmente desenhados em papel, com o objetivo de descrever alguma
especificidade de um produto na fase inicial ou conceitual de projeto. Com as
mesas digitalizadoras, já é possível falar também em sketches digitais.
Jones (1992) afirma que o uso de sketches33 propiciou mudanças
significativas no ciclo do Design, uma vez que eles suprimiram a necessidade de
utilizar modelos físicos para projetar novos objetos. Ou seja, os sketches
permitem multiplicar exponencialmente a proposição de alternativas aos
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problemas da confecção dos produtos industriais na medida em que empregam
instrumentos muito simples, como lápis e papel.
Portanto, os sketches materializaram o que se entende por processo em
design, já que rompem com o modelo artesanal de produção, em geral
desencadeado pela chamada “mão na massa”, em que o objeto é construído sem a
ênfase no planejamento e no projeto. O sketch, ao contrário, é um instrumento que
põe no papel o processo projetual iniciado em nosso cérebro, mas que, dentro de
um movimento cíclico, retorna à nossa mente, na medida em que o lápis e a
borracha fazem alterações no desenho e nos levam a novas ideias.
Gomes (2001, p. 17) concorda com isso, ao afirmar que “o desenhoprojetual inicia o seu percurso pelos meandros das habilidades mentais, mas o seu
valor se revela pela qualidade das habilidades manuais. Estas permitem que a
ideia imaginada seja visualizada, compreendida e comunicada”. Buxton (2007)
vai precisamente nesta linha, ao afirmar que há mesmo uma “conversação” entre o
sketch e a mente, conforme o modelo a seguir:

33

Na verdade, a esse respeito, Jones não fala exatamente em sketch, mas sim em Designby-Drawing, uma expressão que o autor adota em contraposição ao método tradicional de
confecção de objetos centrado no artesão. Para o autor, em um determinado momento histórico, há
um deslocamento na forma de conceber artefatos: passa-se do maker-of-things para o maker-ofdrawings.
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Quadro XI - Diálogo (“conversação’) entre a mente o sketch (Buxton, 2007)

Buxton afirma que a importância do sketch está na atividade mental
desencadeada, e não no artefato-sketch em si. Como o autor lembra, usualmente o
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designer desenvolve 30 ou mais sketches por vez. Neste sentido, para Buxton, o
sketches são instrumentos de realização rápida, ocasional (podem ser realizados
oportunamente), baratos, disponíveis (em termos de materiais), abundantes (são
realizados vários skeches para cada projeto), de vocabulário simples, de gestos
livres (não há uma codificação), de poucos detalhes, com um grau apropriado de
refinamento, sugerindo e explorando mais do que confirmando e compostos por
certas ambiguidades, necessárias para o momento.
Alguns sketches, por outro lado, apresentam esquemas de funcionamento e
“servem para dar instruções acessórias sobre modelos ou detalhes de fabricação”
(MUNARI, 1998, p. 59), como o famoso esboço de Paul Klee para demonstrar o
funcionamento dos mecanismos de um moinho de vento, apresentado no livro de
Munari (idem, ibidem).

Figura 4 – Esboço de Klee para moinho de vento (Munari, 1998,
p.59)

157

Portanto, o sketch pode representar não só características formais, mas
também funcionais. Gomes (2001, p. 15) afirma que:
o desenho pode ser dividido em dois grandes campos: ‘desenho-operacional’, cujo
objetivo é a representação, a comunicação das características matemáticas, técnicas
e visuais de um dado produto para fabricação; e ‘desenho-projetual’, cujo objetivo
é a concepção, a projetação das características formais, informacionais e,
dependendo do projeto, até funcionais do produto.

É o caso, portanto, do esboço de Klee ou dos chamados wireframes, uma
variação dos sketches, que mostram o layout e/ou o sistema de navegação de uma
interface interativa. Segundo Arnowitz et al. (2007), são muito utilizados na
comunicação entre designers e programadores, pois fornecem uma aproximação
da ideia do sistema. Trata-se, então, de um protótipo usado internamente, nas
fases iniciais do processo de Design e de baixa fidelidade, podendo chegar a
média ou alta, dependendo do conteúdo (por exemplo, para testar a navegação de
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um site). Segundo Snyder, de acordo com a forma com que foram desenhados, os
wireframes podem ser utilizados como protótipos de papel.
4.2.2.
Storyboard
Comumente, os storyboards são utilizados para representar uma tomada ou
sequência de obra cinematográfica ou videográfica. A linguagem do storyboard é,
na realidade, uma herança da linguagem dos quadrinhos. Para Buxton, o
storyboard é uma sequência de screenshots ou simplesmente sketches. Portanto, o
storyboard, utilizado no cinema, é um sketch do filme.
Como protótipos, os storyboards permitem demonstrar ou avaliar o
funcionamento de um sistema interativo, na medida em que apresentam
logicamente o percurso de um procedimento a ser testado. O que se representa é a
ação do usuário em cada fase deste procedimento. Não é de estranhar, portanto,
que os storyboards sejam utilizados em manuais de instrução para descrever o
funcionamento de uma máquina ou de aparelhos eletrodomésticos – só para ficar
nestes exemplos.
Os storyboards são eficazes na fase pós-conceitual do design, quando é
necessário detalhar algum aspecto do projeto. Mas eles possuem limitações
enquanto protótipos experimentais ou de testes funcionais, já que a audiência não
pode testar o objeto, limitando-se a “visualizar” o procedimento de uso. Por outro
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lado, pode ser um instrumento eficaz para audiências especialistas, que não
precisam necessariamente interagir com o objeto, já que uma simples observação
de uso em forma de quadros sequenciais pode ser suficiente para avaliação do
objeto.
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Figura 5 - Storyboard demonstra simplificadamente o funcionamento de ação de
salvamento em acidentes aeroviários (Buxton, 2007, p. 296).

Buxton (2007) ressalta dois aspectos fundamentais no uso do storyboard
enquanto protótipo: em primeiro lugar, assim como os sketches, eles são rápidos e
baratos. Usando somente lápis e papel, o designer pode representar uma sequência
de ações em poucos quadros, aproveitando o poder de síntese desta forma de
representação. O segundo aspecto Buxton toma emprestado de relatos de Scott
McCloud, autor de diversos ensaios sobre histórias em quadrinhos.
McCloud (1995) afirma que os quadrinhos são uma forma de ampliar o
significado de algo por meio da simplificação. Um bom exemplo disto pode ser
atestado pelas imagens cartoonizadas que representam rostos felizes: utilizando
poucos traços, é possível demonstrar a alegria de um rosto de maneira mais
evidente do que uma foto realista repleta de detalhes. Com poucos recursos, os
quadrinhos extraem a ambiguidade e ressaltam a expressividade. É importante
ressaltar este aspecto, pois a linguagem de HQ confirma um aspecto fundamental
de alguns protótipos de baixa fidelidade34, ou seja, o de ressaltar/ampliar com

34

Por outro lado, Bill Buxton é um grande crítico do uso da expressão “protótipo de baixa
fidelidade”. Primeiramente, porque não o considera um protótipo, e sim um sketch, e, como já
afirmamos, Buxton não entende o sketch como um protótipo. Em segundo lugar, porque, como
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poucos (e simples) recursos o elemento que se pretende avaliar, já que os outros
aspectos do objeto não estão presentes dentro do protótipo. Ou seja, do mesmo
modo, por meio de uma seleção criteriosa de elementos a serem representados, o
designer pode utilizar o storyboard para avaliar apenas alguns elementos,
suprimindo detalhes pouco significativos.
Uma variação do storyboard é o animatic. O animatic é um storyboard
animado; uma técnica que fornece movimento para o storyboard. Para fazer um
animatic é preciso pegar as imagens do storyboard e acrescentar o respectivo
trecho de áudio da sequência a ser filmada (Hart, 2008). Embora o animatic não
apresente o resultado estético finalizado do filme, por meio dele, é possível avaliar
a ação dramática da sequência e até mesmo mensurar o tamanho do trabalho, com
base em uma determinada taxa de reprodução. O áudio indica a duração total do
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filme, e, de posse desta informação, é possível calcular o número de quadros que
serão necessários para o filme. Para a realização de vídeos ou filmes de animação,
este processo é muito útil. Como protótipo, a utilidade do animatic pode ser
constatada quando o designer precisa não somente testar a sequência de ações,
mas também medir o tempo de realização deste procedimento, comparando-o com
uma escala de tempo. O animatic é uma opção bem mais barata do que um
protótipo baseado em uma animação mais elaborada (vide o seção 4.2.5.
Animação, mais à frente).
4.2.3.
Protótipo de papel
Como o próprio nome diz, protótipos de papel utilizam materiais triviais
como papel, cartolina, papelão, entre outros. Mas, ainda que sejam construídos de
papel ou materiais afins, eles não objetivam apenas uma avaliação estética ou
formal do objeto representado; protótipos de papel devem propiciar a participação
da audiência por meio da interação com um sistema representado. Ou seja,
historicamente, eles designam protótipos que avaliam interfaces digitais. Portanto,

também já dissemos anteriormente, ele não julga apropriada a expressão “baixa fidelidade”, uma
vez que o se pretende avaliar tem a exata fidelidade para o que se propõe (Buxton, 2007).
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não são modelos de apresentação ou de forma; são protótipos experimentais ou de
testes.
Snyder (2003, p. 4) afirma que o protótipo de papel é “uma variação de teste
de usabilidade em que usuários desempenham tarefas realistas quando interagem
com uma versão em papel de uma interface”. Em geral, as respostas das ações do
usuário são controladas por uma segunda pessoa, que faz o papel do computador,
mas que não interfere nas escolhas que o usuário faz quando interage com o papel.
Por outro lado, Arnowitz et al. (2007, p. 317) afirmam que protótipo de
papel é “qualquer representação visual de uma experiência ou interface com
usuário que utiliza preferencialmente materiais físicos como papel, em
contraposição a materiais digitais”. Os autores defendem este tipo de protótipo
alegando que ele não restringe a utilização de ferramentas digitais, porém seu
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método solicita o uso de materiais que permitam alterações rápidas, como papel,
lápis e borracha. Como alguns ajustes podem ser feitos diretamente no papel com
o objetivo de reconfigurar a interface e propiciar de imediato novos testes, a
utilização de materiais como lápis e papel é mais ágil e não interrompe
significativamente o fluxo de avaliação. Protótipos de papel que utilizam
representações digitais podem implicar o retorno ao computador para ajustes, a
reimpressão do material alterado e o reinício do processo de testagem. Esta
interrupção prejudica em parte a imersão necessária para o processo avaliativo.
O designer não precisa de muitas habilidades, a não ser desenhar alguns
esboços, cortar, apagar, colar etc. E talvez mais relevante que isso seja o fato de
ele não precisar conhecer programação de computadores, o que lhe dá
significativa autonomia. Ou seja, o designer “constrói” interfaces sem precisar do
apoio de outros profissionais, como programadores ou engenheiros.
Para Snyder (2003), o uso de protótipos de papel tem as seguintes
vantagens: eles fornecem conclusões logo no início do processo de Design. Antes
de investirem-se esforços na implementação, propiciam um processo iterativo,
com rápidos e diversos ajustes, conforme a necessidade; facilitam a comunicação
entre as pessoas da equipe de desenvolvimento; não solicitam grandes habilidades
técnicas; e encorajam o processo criativo.
Arnowitz et al. (2007) acrescentam mais alguns benefícios: os protótipos de
papel permitem combinar testes de usabilidade com outras avaliações
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preliminares, como o design visual ou o design de informação de uma interface;
oferecem maior flexibilidade do que os protótipos digitais; convidam os usuários
a participar do processo de construção e experimentação, assim como do de
crítica; possibilitam aos designers, com base na observação dos usuários, enxergar
mais diretamente o modelo mental destes; propiciam aos designers avaliar a
usabilidade do software independentemente do comportamento do sistema; podem
ser construídos com qualquer material ou a combinação deles.
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Figura 6 - Protótipo avalia usabilidade da interface representada em papel (Snyder,
2003, p. 81).

A esse respeito, Snyder (2003) sugere diversos materiais, além do papel:
cartões, do tipo visita, para simular caixas de diálogo ou menus drop-down;
canetas marcadoras, para ressaltar alguns elementos no processo avaliativo;
transparências, para criar diversas camadas sobre o papel que é a base do
protótipo; canetas piloto para desenhar nas transparências; fitas adesivas (durex);
post-tips; além de tesouras, colas (de diversos tipos) e diversas canetas, lápis e
borrachas.
Percebe-se que os protótipos de papel, por sua facilidade de construção,
podem ser utilizados não somente como ferramentas de avaliação, como também
de comunicação, mas, principalmente, como instrumento de brainstorming e
criação. O designer pode construir uma base em papel e, com materiais
adequados, fazer diversos ajustes até chegar a uma configuração apropriada.
Arnowitz et al. (2007) afirmam que os protótipos de papel são destinados a
avaliar o design em sua fase pós-conceitual, imediatamente após ser definido o
conceito de design do objeto. Estes protótipos são de alta fidelidade em design de
interação ou informação, mas de baixa fidelidade na resposta e comportamento do
sistema. Segundo esses autores, por serem interativos, solicitam a participação de
usuários. Mas, a meu ver, por serem instrumentos de criação, podem ser utilizados
para avaliação pela própria equipe de criação e design.
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4.2.4.Rendering
To render, em inglês, significa restituir, devolver, mas também traduzir,
interpretar. O objetivo do rendering é, de fato, retornar, interpretar uma ideia de
forma fidedigna. Alcoforado (2007, p. 82) define os renderings como
“representações visuais estáticas realísticas ou bem aproximadas de um produto
ou sistema final”. Ao contrário do sketch, o que se busca por meio do rendering é
a fidelidade de representação. Dentro da classificação de Baxter, o rendering pode
ser enquadrado como um modelo de apresentação, pois o que se pretende avaliar é
a forma ou aparência física do objeto (desconsiderando o tamanho real). É,
portanto, um modelo de estética e modelagem representado em papel, na tela de
um computador ou outro aparato bidimensional.
Tradicionalmente, os renderings eram desenhados manualmente, com lápis

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710761/CA

ou pintura, ou, como foi muito comum nos anos 1970 e 1980, por meio de
aerógrafo. Com o advento da computação gráfica, os renderings digitais
popularizaram-se, não só pela flexibilidade de edição propiciada por softwares
como 3DMax ou Maya, mas também pela possibilidade de girar o objeto na tela,
oferecendo a visualização em diversos ângulos, característica fundamental de um
protótipo cuja função é avaliar o aspecto formal de um objeto.

Figura 7 - Imagem "renderizada" de projeto de quarto. Rendering
desenvolvido por Marcus Vinicius Ferrari para projeto da arquiteta
Claudia Schneider (imagem concedida e autorizada pelo autor).

Os renderings podem ser utilizados tanto nas fases iniciais como nas finais
do processo de Design. No início, eles são úteis para representações de peças,
mecanismos, encaixes, ou mesmo para apresentar a primeira proposta de um
objeto em construção. No final do processo, os renderings são instrumentos de
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representação final de um produto, antes que ele seja produzido em escala
industrial.
4.2.5.
Animação
Como o próprio nome diz, a animação dá vida a uma situação de uso de um
objeto que está em desenvolvimento. Portanto, no processo de Design, pode ser
um protótipo experimental ou de teste de alguma funcionalidade. Mas, por não ser
interativa, assim com o storyboard, a animação tem limitações, uma vez que a
audiência apenas vê o que está sendo exposto, sem poder interagir com o objeto.
Mas, do mesmo modo que afirmamos a respeito do storyboard, a depender da
audiência, esse tipo de protótipo pode ser um instrumento apropriado para avaliar
aspectos funcionais de um objeto, com base na animação de um procedimento.
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A animação pode ser também um protótipo de apresentação, quando o
objetivo é apenas avaliar os aspectos estéticos, de circulação ou de proporção de
um espaço ou ambiente que é mostrado por uma câmera virtual. Ou ainda, quando
a animação é utilizada para demonstrar as características externas de um objeto
em todos os seus pontos de vista, por meio de um sobrevoo, que também pode ser
utilizado para visualizar suas partes internas, num percurso entre as pequenas
peças e encaixes componentes de um produto.
A animação tem sido bastante utilizada, portanto, como protótipo de
apresentação de ambientes, cenários, estandes, edificações para uso em fins
comerciais, quando sua audiência é o próprio cliente, ou mesmo como parte do
processo construtivo, quando a audiência é a equipe técnica.
Há diversas técnicas de animação, cada qual útil para um tipo de objetivo de
avaliação. Animações tridimensionais são bastante utilizadas como protótipos de
apresentação, já que são renderings animados, ou seja, representações realistas de
objetos ou ambientes sob diversos ângulos ou pontos de vista, que são mostrados
em sequência.
As animações tradicionais, em duas dimensões, desenhadas quadro a
quadro, são comumente utilizadas para representações de procedimentos
funcionais. O mesmo vale para o stop motion, uma técnica que apresenta em
sequência imagens de objetos capturadas por câmeras fotográficas para
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demonstrar, também em sequência, determinadas ações do usuário sobre o objeto
de Design.
4.2.6.
Modelo
Alcoforado (2007, p. 89) define o modelo “como sendo qualquer estado
físico de um produto realizado em escala de ampliação ou de redução, no mesmo
material do produto final ou em material alternativo, com ou sem recursos
funcionais”. Esta distinção é importante, uma vez que a expressão “modelo” é
utilizada em diversos contextos e definições, mesmo dentro da área de Design e
prototipagem.
Baxter (2000) também segue essa linha, quando afirma que, quando
construídos com material diferente do produto final, e em escala natural, os
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modelos são chamados usualmente de mockups (ver item a seguir). Por outro
lado, os modelos podem apresentar tamanhos diferentes daquele do objeto de
design.
Os modelos são utilizados geralmente no início do processo de design.
Segundo Alcoforado (2007), servem para diversas funções, como apresentar
formalmente o produto para audiências específicas, auxiliar na criação de novas
ideias (quando construídos com materiais flexíveis, como argila ou papel),
visualizar formas complexas, realizar testes físicos ou aerodinâmicos, enxergar a
ligação entre as partes constituintes e até mesmo para o uso em representações
para manuais técnicos.
Os modelos podem ser, portanto, mais especificamente, modelos de
apresentação, modelos de forma e até mesmo modelos experimentais ou de teste,
uma vez que, entre as suas possibilidades de utilização, também está avaliar o uso
por sua audiência. Por exemplo, o modelo de um celular construído em argila
pode servir para que seu público teste a proporção do objeto em relação às
necessidades de manuseio. O objetivo deste modelo, portanto, é testar a
funcionalidade do objeto, e não aspectos estéticos. Por outro lado, o modelo de
um celular, construído com os mesmos materiais, mas apresentando diversos
detalhes em baixo-relevo, e pintado com as cores finais, pode servir para avaliar
apenas a forma do objeto.
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4.2.7.
Mockup
Segundo Baxter (2000), mockups são modelos construídos para estudar-se a
forma global de um produto. São geralmente desenvolvidos com materiais
diferentes daqueles do produto final, como madeira, gesso, argila, papelão ou
espuma, entre outros. Muitos designers ou autores da área entendem mockup
como sinônimo de maquete, tendo a primeira palavra origem inglesa, sendo a
segunda de origem francesa. Por outro lado, alguns autores entendem que o
mockup é um protótipo de forma de um produto em escala natural (1:1), algo que
nem sempre acontece quando se fala em maquete.
Os mockups podem ser utilizados para avaliação dentro da própria equipe,
principalmente em estágios iniciais do processo de design, mas, tradicionalmente,
o propósito é utilizá-lo diretamente com o usuário final. Além de testar a forma,
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podem ser utilizados para manuseio, como, por exemplo, o mockup de um
controle de TV ou de uma máquina fotográfica. Mas, pela imprecisão, são
considerados protótipos de baixa a média fidelidade.
Além dos mockups físicos, Alcoforado (2007) considera em sua
classificação a inclusão dos mockups digitais. Estes constituem uma aproximação
da representação de uma interface, que pode ser desenvolvida com base em
softwares como Flash ou PowerPoint. É importante ressaltar que, por serem
modelos de forma (tamanho da interface) ou de apresentação (estética), os
mockups digitais podem até explorar alguma funcionalidade, mas seu grande
objetivo é a “exploração do layout e dos recursos gráficos” (Alcoforado, 2007, p.
125). Por outro lado, do ponto de vista da fidelidade, não há restrições: eles
podem ser protótipos de baixa, média ou alta fidelidade estética.
4.2.8.
Façade
Righetti (citado em Alcoforado, 2007) define os façades como “ferramentas
de média fidelidade, capacitadas a construir uma tela de interface do usuário (UI)
aproveitando as vantagens presentes em um protótipo feito com lápis e papel e a
interatividade básica presente em um protótipo executável”. Para o autor, estas
ferramentas, embora limitadas, permitem desenvolver protótipos de interfaces que
avaliem o design gráfico ou os elementos de interação, como botões e menus.
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Vimos que com os protótipos de papel a interface é apenas uma
representação que utiliza técnicas de desenho ou colagem, e a interação consiste
somente em uma metáfora da ação, não chega a ocorrer de fato. Mas, quando esta
interface é reconstruída em um sistema interativo, como Flash, Director,
VisualBasic ou, até mesmo, PowerPoint, tal protótipo, de média fidelidade, passa
a caracterizar um façade: é interativo e permite testar mais apropriadamente
determinados aspectos da interface.
Por exemplo, com base em ferramentas simples como Dreamweaver, é
comum designers construírem páginas Web simplificadas, sem apresentar todos
os seus itens interativos, como menus, popups, mas apenas com alguns botões,
para testar um aspecto somente: a navegação.
Uma das características do façade é permitir facilmente alterar parâmetros
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de um botão ou de outro item interativo que não funcionaram conforme o
previsto, e, deste modo, iniciar rapidamente nova rodada de testes para verificar se
os parâmetros alterados surtiram os efeitos esperados. Portanto, os façades podem
ser considerados tanto protótipos experimentais, quando evolucionários. No
primeiro caso, a própria equipe de desenvolvimento pode testar diversos aspectos
dentro da própria fase de produção e agilmente fazer mudanças significativas. No
segundo caso, os façades permitem que a audiência final, o público-alvo, coopere
nas rodadas de teste.
Desse modo, os façades podem ser utilizados tanto para testes de
funcionalidade, quanto de usabilidade. Mesmo para avaliações estéticas, ele pode
ser aplicado, embora isso não seja habitual. Para tanto, podem ser utilizadas
ferramentas mais simples, como PowerPoint, já que a intenção é apenas
representar a composição da interface na tela, podendo ter até mesmo alguns itens
de interação, como botões ou menus, funcionando com seu efeito de clique,
embora nada aconteça quando se os pressiona.
Os façades, portanto, são ferramentas eficazes quando se trata de avaliar o
design conceitual, design de navegação e algumas formas de design de interação.
Alcoforado (2007), finalmente, classifica os façades como evolucionários e nãoevolucionários. Os primeiros permitem que as interfaces evoluam de forma
contínua até o produto final. Já os façades não-evolucionários são utilizados
apenas para obter informações, que são descartadas no final do processo.
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4.2.9.
Wizard of Oz (Mágico de Oz)
Wizard of Oz ou WOO (inspirado no livro O maravilhoso Mágico de Oz, de
L. Frank Baum) é, na verdade, muito mais uma técnica de avaliação do que um
protótipo propriamente dito. Supõe-se que a técnica tenha sido criada em 1983 por
John Gould, da IBM, em conjunto com Conti e Hovanyecz. Segundo Buxton
(2007), a técnica envolve fazer um sistema funcionar com base na performance de
um operador, que, na verdade, está escondido. O usuário “interage” com o sistema
sem saber que este está sendo controlado pelo operador. O objetivo, segundo
Buxton, não é desenvolver o sistema em si, mas fazer os usuários sentirem a
experiência sem que o sistema exista de fato, como se um mágico estivesse
operando sobre toda a situação. O nome Wizard of Oz, portanto, provém do fato
de esta técnica tentar implementar o mesmo que o personagem que dá título ao
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livro/filme fez a Dorothy, a outra personagem da história, a que foi “enganada”:
fazer valer uma experiência mesmo ela não sendo “real”.
Buxton acrescenta alguns pontos: deve haver fidelidade à experiência, não
ao protótipo; pode-se usar qualquer aparato para “encantar”-se o usuário; quando
mais cedo for feita a experiência, melhores serão os resultados. Um exemplo da
técnica pode ser visto na figura a seguir:

Figura 8 - Esquema de montagem de protótipo do tipo wizard of
oz (Buxton, 2007, p.247)

Há duas interfaces: uma interface para o usuário (à direita) e outra chamada
interface-Wizard (em que há um operador com microfone). O usuário recebe
instruções do operador para agir sobre o sistema fictício, que deve antecipar-se
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sobre as ações realizadas pelo usuário final. Dados devem ser capturados – um
assistente pode realizar esta tarefa – para que o teste seja avaliado. É importante
que o usuário acredite que esteja agindo sobre um sistema real.
Embora a maioria dos relatos (Buxton, Alcoforado, Hoysniemi e Read) a
respeito dessa técnica siga esse esquema, é possível imaginar outros usos,
utilizando formatos e materiais diferentes. A técnica pode ser considerada um
modelo experimental e de testes, para avaliar principalmente usabilidades de um
sistema. Segundo Arnowitz et al. (2007), por requerer a suspensão do descrédito,
Wizard of Oz tende a ser de alta fidelidade.
4.2.10.
Protótipo virtual
O protótipo virtual é uma espécie de mockup digital, mas, diferentemente
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deste, nele não são considerados somente aspectos estéticos, mas também
avaliações funcionais. O objetivo do protótipo virtual é avaliar elementos de um
objeto físico, antes de este ser construído materialmente, por meio de simulações
digitais. São entendidos como protótipos digitais de produtos materiais. Não faz
muito sentido, portanto, em falar de protótipo virtual de objetos digitais, como um
site ou um game, uma vez que estes já são virtuais por excelência.
Diversos softwares são utilizados para prototipagem digital, cada qual para
determinada aplicação, seja na arquitetura, no design ou na engenharia. Os
chamados CADs (Computer Aided Design) ou CAE (Computer Aided
Engineering), que têm como exemplo mais famoso o Autocad, são utilizados tanto
para construir digitalmente peças para a engenharia, quanto móveis para o design
ou plantas baixas para a arquitetura. Ferramentas como 3DMax ou Maya também
permitem a construção de protótipos digitais, e, acrescentados de texturas, dão
uma aparência bastante realista ao objeto.
M. G. Alcoforado, dentro de sua classificação, incorpora à lista também o
protótipo virtual imersivo, diferentemente do tipo anterior, denominado por ele
“protótipo virtual apreciativo”. Segundo esse autor (2007, p. 115), “além das
possibilidades previstas para o modo apreciativo (em relação à funcionalidade e à
estética), com o protótipo imersivo, designers e usuários podem interagir com
modelo virtual de forma natural-simulada através de recursos de realidade
virtual”. Ou seja, por meio do protótipo virtual imersivo é possível avaliar
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também a usabilidade do sistema. O protótipo virtual imersivo de uma edificação
possibilita, por exemplo, que a audiência “penetre” no espaço virtual e se sinta em
casa, como se estivesse entrando no próprio local.
Entendemos, portanto, que os protótipos virtuais tanto desempenham o
papel de modelos de apresentação ou de forma, como fazem também o papel de
protótipos experimentais ou de teste.
4.2.11.
Protótipo de alta fidelidade e piloto
Os protótipos de alta fidelidade devem reproduzir todos os aspectos a serem
testados: os de funcionalidade, de usabilidade e estéticos. “A prototipação de alta
fidelidade é útil para vender ideias a pessoas e para testar questões técnicas”
(Preece et al., 2005, p. 266). A audiência corresponde ao público ao qual o
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produto será destinado. O objetivo deste protótipo é envolver a audiência em uma
experiência que retrate uma situação típica de uso envolvendo o tester na
avaliação de todos os elementos. Baxter (2000) chama este protótipo
simplesmente de “protótipo de produção”.
Em função da diversidade de produtos da sociedade contemporânea, os
protótipos de alta fidelidade aparecem em formatos bastante diferenciados. Os
protótipos de alta fidelidade de objetos físicos são modelos físicos construídos em
escala natural, utilizam os mesmos materiais e reproduzem toda a funcionalidade
do objeto. Os protótipos de alta fidelidade de produtos digitais, como games e
websites, devem funcionar da forma com que foram projetados, em todos os seus
aspectos, formais, funcionais e de usabilidade. Devem rodar na plataforma a que
foram designados. Portanto, um site que foi projetado para rodar em
computadores com acesso a linha discada não podem ser testados em
computadores que tenham acesso a banda larga.
Já o piloto é definido como a primeira amostra de uma série que será
fabricada em linha de produção. Portanto, o protótipo-piloto é aquele que guia,
orienta a confecção dos objetos que serão desenvolvidos em escala. Para certos
produtos, o piloto é o molde para os objetos que serão produzidos a seguir. Na
área digital, o piloto coincide com a versão final do produto. É a última versão a
ser testada, que vem a ser a primeira a ser interagida pelo usuário final.
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4.3.
Protótipos do design de games
Diversos tipos de protótipos têm sido empregados na área específica de
Design de Games, cada qual funcionando para um tipo de avaliação/teste, e
utilizados em momentos específicos dentro do ciclo de desenvolvimento de um
jogo. É importante lembrar, por outro lado, que a produção de um game envolve a
participação de uma equipe multidisciplinar, de designers, programadores, artistas
2D e 3D, modeladores, animadores, profissionais de som, entre outros, todos
envolvidos em um mesmo projeto. Portanto, todos utilizam instrumentos de
validação, que, evidentemente, testarão as ideias relacionadas à sua área de
atuação.
Os programadores constroem protótipos para verificar se o jogo vai
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realmente funcionar. Isto pode ser feito por meio de demonstrativos ou modelos
digitais, que testarão apenas algumas rotinas que interessam em determinada fase
do ciclo de desenvolvimento. Além disso, “os programadores criam protótipos dos
aspectos técnicos de um game para ver como será o desempenho de acordo com
determinados requisitos de sistema” (Schuytema, 2008, p. 24). Do mesmo modo,
o artista desenha diversos esboços para validar suas ideias, e o animador
desenvolve storyboards. E os designers constroem protótipos para testar a
mecânica do jogo. Todos esses recursos podem ser entendidos como protótipos.
Todas estas formas de validação também podem ser anexadas no documento de
design de games (GDD).
A duração e a complexidade do ciclo de desenvolvimento de um game
solicitam a utilização de protótipos de baixa e de alta fidelidade, assim como as
diversas nuances entre as duas categorias. Por exemplo, a maquete de um
ambiente de jogo pode ser considerada um protótipo de baixa fidelidade por
avaliar a circulação entre os espaços de um ambiente de jogo. Já a versão beta de
um jogo é um protótipo de alta fidelidade.
Na área de games, portanto, os protótipos não são negligenciados em
nenhuma das fases, nem na fase de Design, nem na fase de Produção – fases 0 e 1
do modelo de Buxton. Fullerton et al. (2004, p. 139) afirmam, por outro lado, que
inadequadamente “muitos designers pulam direto para a descrição do jogo no
documento de design” sem testar suas ideias, embora os protótipos, mesmo de
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conceitos preliminares, devam iniciar-se “muito cedo no processo”. Para eles, “o
protótipo encontra-se no coração de um bom design de games”.
A preocupação do designer de games, como dissemos acima, está centrada,
de um lado, no projeto de aspectos estéticos do jogo e, de outro, nas questões
interativas e funcionais, na navegabilidade e no design de informação do jogo, e
principalmente na concepção do sistema de desafios e da mecânica do jogo. Neste
caso específico, “o designer de games deve criar protótipos de exemplos de
jogadas para testar a dinâmica do game” (Schuytema, 2008, p. 24).
Para cada aspecto, o designer poderá utilizar um tipo diferente de protótipo.
Diante da complexidade dos games atuais, tem sido grande o número de formas
de representá-lo: sketches ou esboços, layouts, model sheets, roteiros, argumentos
(do tipo walkthrough), storyboards, animatics, maquetes, modelos digitais
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simplificados, modelos analógicos funcionais, planta baixa do ambiente do jogo,
diagrama de bolhas, demonstrativos, tutoriais, vídeos etc. Muitas destas formas
podem ser também protótipos de alguns aspectos de um jogo. Por outro lado, é
importante saber especificamente o que se vai testar em um protótipo de game.
O’Luanaigh (2006, p. 344) afirma que “assim que começar a construir o protótipo,
é sensato que se exponha claramente os seus objetivos e o que se espera dele”.
Sem esta clareza, o usuário também não saberá o que se está a avaliar, e os testes
perdem o sentido.
Muitos dos protótipos e/ou representações de jogos seguem essa
perspectiva, ou seja, validam as ideias, os conceitos, alguns aspectos visuais do
jogo, representam a sistematização de alguns elementos como movimentação,
navegabilidade e level design, mas não têm a intenção de testar alguns aspectos de
interação e experiência. Ou seja, nestes casos, o objetivo não é verificar se o jogo
é fácil de manipular, se as informações são compreensíveis no espaço de
navegação e se o jogo tem um novo sistema de desafios. Da mesma forma, alguns
protótipos são criados para testar apenas aspectos funcionais. A seguir veremos
como os diversos tipos de protótipos contribuem no processo de um design de
games.
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4.3.1.
Sketches de projetos de games
Na fase inicial do processo de Design de um game são utilizados muitos
esquemas, layouts ou esboços. Trata-se de uma fase de conceituação e préprodução, em que são validadas as primeiras concepções estéticas. Na área de
games, representações visuais são comuns para avaliar o desenho de um
personagem, de um cenário, de objetos, nos mesmos moldes do que a fachada de
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um prédio, do ponto de vista arquitetônico.

Figura 9 - Sketches de personagem do jogo Golden Axe, lançado pela SEGA em 2008
(Boccieri, 2009, p.19)

Figura 10 - Sketch do cenário do jogo Half Life 2 (Jacobson;
Speyer, 2005, p.24)

Por não ser interativos, os sketches não são adequados para testar alguma
funcionalidade. Fazendo, mais uma vez, uma analogia com a arquitetura, seria o
correspondente ao desenho de uma fachada, mostrada para o cliente. O que se está
a avaliar é o aspecto estético desta, não alguma funcionalidade, como a
luminosidade ou o conforto térmico. Por outro lado, um especialista, ao ver a
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fachada, graças a sua experiência, pode identificar se algum elemento dela pode
ou não “funcionar”.
Portanto, de certa forma, sketches também podem ser utilizados para
representar esquemas, como o esboço de Klee para o moinho de vento (Munari,
1998, p. 59). Na área de games, pode ser a movimentação de um personagem nos
espaços, a estrutura de funcionamento dos elementos de uma interface, a
composição de um menu de inventário etc. As plantas baixas são utilizadas em
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projetos de games, justamente com este objetivo.

Figura 11 - Sketch mostra walkthrough do jogo Robô Sucata! (imagem
concedida e autorizada pelo autor).

Muitos jogos de hoje possuem diversos ambientes, e é importante que se
compreenda a relação entre estes espaços em função dos níveis e missões dos
games. As plantas baixas são, portanto, protótipos que ajudam a avaliar e
estabelecer o level design de um jogo, na medida em que com base nelas é
possível indicar a movimentação do personagem no espaço e apontar para os
locais que devem ser utilizados para introduzir os itens de interação que trabalhem
a favor da mecânica do jogo.
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Figura 12 - Level design de Hirokazu Yasuhara representado
por meio de sketch. Antes de ser modelado, o cenário deste
nível do jogo foi avaliado em papel (Lemarchand, 2006, p. 21)

4.3.2.
Storyboards de projetos de games
O storyboard é um protótipo eficaz para alguns tipos de games,
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particularmente os do gênero plataforma. A sequência de ações destes jogos, na
maioria das vezes feita em percurso linear, a forma de representação, na maioria
das vezes com visão lateral, e a usual representação em duas dimensões encaixamse perfeitamente na linguagem de quadrinhos típica dos storyboards. Muitos
elementos podem ser avaliados, como a composição dos elementos visuais dentro
da interface, o level design, mas principalmente a mecânica do jogo, ainda que o
usuário não esteja interagindo diretamente com o jogo.
Acrescentar flechas e outras notações torna o storyboard ainda mais eficaz.
Ele não só mostra a direção e o sentido de movimentação de um personagem, mas
também pode “comunicar a natureza do movimento em si: rápido/vagaroso,
acelerado/desacelerado, suave ou cambaleante e assim por diante” (Buxton, 2007,
p. 295).
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Figura 13 - Seqüência de quadros mostra o fluxo da partida (imagem autorizada pelos
autores).

Os balões típicos dos quadrinhos também podem ser utilizados como
legendas dos acontecimentos em cada momento da partida, descrevendo, por
exemplo, se um personagem vai ser eliminado ou perder vidas/pontos ao esbarrar
em algum objeto ou ganhar algum poder ao adquirir um item. Para Simon (2006),
storyboards de games constituem um diagrama do fluxo do jogo, da mesma forma
que acontece com qualquer projeto multimídia. Eles ajudam a organizar a
mecânica do jogo. Consequentemente, “muitas vezes, é o designer líder que
desenha o sotoryboard” (idem, p. 72)
4.3.3.
Protótipos de papel de projetos de games
Das afirmações de Snyder (2003) e Arnowitz et al. (2007), descrevemos os
protótipos de papel como instrumentos para testes de usabilidade, interação e
design de informação. Por meio deles, os usuários realizam tarefas como se
estivessem interagindo com a versão digital.
É comum avaliar o design da interface de um jogo por meio desse tipo de
protótipo, que pode ser “interagido” diretamente no papel. Quando o usuáriotester “clicar” no protótipo, o mediador descreve o que acontece a seguir e indica
o próximo passo. O que se tenta avaliar neste caso é a compreensão dos elementos
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que compõem a interface. Como Arnowitz et al. (2007) comentam, embora seja
protótipo de alta fidelidade em design de interação e informação, ele é de baixa
fidelidade em relação ao funcionamento do sistema.
Por outro lado, o conceito de usabilidade e interação é muito amplo na área
de games. Usar e interagir com um game não implica somente clicar um botão,
escrever um texto no formulário, participar de uma sessão de bate-papo, navegar
pelas diversas telas do ambiente virtual etc. Como já dissemos anteriormente, o
usuário do game também está jogando. Deste modo, a interação também está
ligada à mecânica do jogo, que trabalha a favor de um sistema de desafios,
conflitos, movimentação de personagens, conquista de missões, desvendamento
de enigmas. Os protótipos de papel, portanto, podem ser instrumentos para avaliar
a mecânica de um jogo. Para Fullerton et al. (2004, p. 159), por meio deles,
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designers “adquirem um sentido tático de como os mecanismos do jogo se
encaixam. Regras abstratas tornam-se repentinamente concretas”.
Segundo Fullerton et al. (2004), os protótipos de papel de games utilizam os
habituais lápis, papel e cartolina, mas também objetos domésticos do dia a dia,
soldadinhos de brinquedo, ou peças de outros jogos, como peões e dados.

Figura 14 - Protótipos de papel de projetos de games de alunos da Anhembi Morumbi
(imagens autorizadas pelos autores).

Segundo os autores, o primeiro passo é identificar os elementos-chave do
jogo, assim como a ação central, para em seguida construir ou desenhar os objetos
que participarão do protótipo. Na maioria das vezes, o processo inicia-se com a
construção da arena do jogo – seja em forma de tabuleiro, uma grade desenhada
em papel, ou até uma maquete – e dos personagens e objetos – que podem ser
pequenas papeletas desenhadas, peões de jogos de tabuleiro, moedas ou botões
etc. Finalmente, as regras são constituídas para funcionar como um jogo. Para
Fullerton et al. (idem, p. 163), os protótipos de papel permitem ao designer
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[construir] uma estrutura para o jogo, [pensar] como os diversos elementos
interagem, e [formular] uma aproximação sistêmica de como o game irá funcionar.
A experiência sensorial criada por um jogo digital – p.e., o sentimento de sentir o
movimento através de um espaço 3D – é só um componente no engajamento de
uma experiência de jogo. E, embora seja um componente crítico, ela pode ser
isolada e deixada para mais tarde no processo.

Um exemplo de jogo construído com base em um protótipo de papel foi o
game de estratégia 3D Age of Booty, lançado em outubro de 2008 pela Capcom,
para XBOX 360, e desenvolvido pela produtora Certain Affinity. O Age of Booty
é um jogo de combate entre piratas. Segundo o diretor de criação Max Hoberman
(2008), a prioridade era assegurar um esquema de controle simples e intuitivo. A
intenção era, também, trabalhar em um conceito que envolvesse dois elementoschave: acessibilidade e profundidade: “eu queria que o game pudesse ser jogado
pela minha mulher, que não joga muitos jogos, mas adora Settlers”35 (idem,
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ibidem). Neste sentido, segundo Hoberman, a decisão de iniciar o projeto com
base em um protótipo de papel foi uma decisão correta.

Figura 15 - Protótipo de papel do jogo
Age of Body (Hoberman, 2008, p.24)

Hoberman afirma que inicialmente o protótipo demonstrou desequilíbrio no
combate: o jogador que possuía as maiores armas sempre vencia. Para melhorar o
desempenho, os designers acrescentaram a possibilidade de formar times, para
destruir um inimigo comum. Inicialmente Hoberman não gostou do resultado, até
que o protótipo fosse testado intensamente, num combate entre ele e os artistas –
pessoas de sua equipe que não costumam jogar. Após perder diversas partidas,
Hoberman ficou movido pela paixão de derrotá-los. Este sentimento fez com que
percebesse algo maravilhoso, segundo suas próprias palavras:
Jogar por time acrescentou um tom de profundidade ao game sem precisar
comprometer a ideia central de trabalhar com controles muito simples. Isto foi
provavelmente o melhor início para um game. Nós criamos um protótipo jogável
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O autor refere-se ao jogo Settlers of Catan, um famoso jogo de tabuleiro.
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que pareceu bom, que era ao mesmo tempo fácil e divertido, e que demonstrou a
essência da mecânica do jogo. O valor deste protótipo não pode ser subestimado –
não somente para ajudar-nos no pitching36 do jogo, mas por guiar-nos nas decisões
a seguir. (Hoberman, 2008, p. 24).

Percebe-se, portanto, que protótipos de papel são não somente instrumentos
de teste, mas de criação e apresentação. Mas, para Salen e Zimmerman (2004), um
protótipo deste tipo deve ser criado e testado quando se estiver atingindo 20% do
percurso estabelecido para o projeto, mas não deve ser negligenciado nem em
jogos que tenham um tempo escasso de produção. Decisões importantes podem
ser tomadas, embora, neste momento do processo, os designers não possam contar
com muitos recursos, a não ser lápis, papel e objetos simples. Por outro lado, eles
independem da equipe de produção para implementar o protótipo em si e podem
concentrar-se na questão central: a mecânica do jogo. Segundo Fullerton et al.
(2004, p. 163), “novas regras e características podem ser adicionadas, alteradas e
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removidas”, até que o jogo atinja a melhor combinação. Evidentemente, as regras
e a mecânica serão alteradas quando esta for traduzida para o formato digital. Mas
a essência da mecânica permanece.
4.3.3.1.
Jogos de tabuleiro com protótipos de papel
Como acabamos de afirmar, os protótipos de papel são instrumentos
adequados para testar a mecânica de um jogo. Ao interagir com o protótipo de
papel, o significado de uso amplia-se: usar é também jogar.
Há diversas características que nos levam a apontar semelhanças entre o
protótipo de papel de um game e um jogo de tabuleiro. Além da citada relação de
uso do objeto, a estrutura dos dois objetos pode ser muito similar. Ambos são
materiais/físicos: utilizam uma base de apoio (tabuleiro ou papel) e peças simples
para interação. Ambos têm regras e são sistêmicos. E ambos são jogos. Fullerton
et al. (2004, p. 160) concordam ao afirmar que:
muitos designers de videogames iniciam sua arte aprendendo a projetar jogos de
tabuleiro, e todos os jogos de tabuleiro começam como protótipos de papel.

36

Pitching é uma apresentação feita da empresa desenvolvedora para o cliente, que pode
ser realizada em momentos diferentes do processo, em função da proposta comercial acertada
entre as partes. É um procedimento muito utilizado na indústria de games.
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Construir e ajustar protótipos de papel propicia um conhecimento profundo sobre
os princípios dos jogos. E isto pode ser feito em um cenário que não nos atola nas
complexidades típicas do desenvolvimento de softwares.

É sempre bom lembrar que games são jogos. E, antes dos games, existiam
os jogos de tabuleiro. Embora os videogames sintetizem um conjunto de
linguagens, resultado da combinação da narrativa audiovisual, dos sistemas
digitais interativos, das diversões eletrônicas, não podemos nos esquecer de
incluir também os jogos, particularmente os de tabuleiro, como um dos eixos
fundamentais desse processo evolutivo. Portanto, se o jogo de tabuleiro contribuiu
para o surgimento do que hoje entendemos como videogame, no sentido contrário
deste processo, o de desconstrução, retornamos ao jogo de tabuleiro. Ou seja, se
considerarmos o aspecto ludológico dos videogames, o jogo de tabuleiro é um
protótipo histórico; é o seu “marco zero”.
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Não é à toa, aliás, que alguns games são versões digitais de um jogo de
tabuleiro. Um exemplo já conhecido é o jogo digital Civilization, que foi criado
com base em sua versão homônima em tabuleiro, publicado pela Avalon Hill.
Outro caso exemplar desse processo foi desencadeado pela Microsoft. Em
maio de 2006, ela procurou a produtora de games Big Huge para que esta
convertesse o jogo de tabuleiro Settlers of Catan em um game para XBOX 360.
Segundo Brian Reynolds (2007), CEO da produtora, alguns fatos contribuíram
para o sucesso da adaptação, entre os quais dois merecem atenção: a familiaridade
de parte da equipe com o jogo de tabuleiro e o contato com o designer de games
da versão original.

Figura 16 - Imagem do Jogo Settlers of Catan versão
tabuleiro (Reynolds, 2007, p. 22)

Em relação ao primeiro aspecto, Reynolds confidenciou que, graças ao
conhecimento das regras do jogo e da experiência que tinham sobre quais partes
eram divertidas, a equipe ganhou tempo no design da interface e na adaptação da
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mecânica do jogo. O contato com o designer da versão em tabuleiro de Settlers of
Catan, Klaus Teuber, permitiu a troca de e-mails e o fornecimento da
documentação técnica original. Teuber, por exemplo, montou uma complexa
planilha descrevendo a inteligência artificial do jogo. As fórmulas e algoritmos
apontados no documento foram aplicados posteriormente na versão digital.
Percebe-se, portanto, nesse exemplo, que a versão física de um jogo facilita muito
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o processo de construção de um jogo digital.

Figura 17 - Imagem do game Settlers of Catan para
XBOX 360 (Reynolds, 2007, p. 24)

Mas, se são inúmeros os exemplos de jogos de tabuleiro que foram
convertidos ou adaptados para videogames, começa a haver também um processo
reverso: games que foram convertidos em jogos físicos. A empresa Fantasy Flight
é uma editora que transforma games em jogos tabuleiro. Um dos jogos adptados
foi o Doom37. No lugar de joysticks, os jogadores utilizam dados e cartas (figura
18). Embora o meio físico tenha imposto adaptações, em muitos aspectos, a
jogabilidade é preservada.

37

Doom é um game de ação lançado em 1993 pela ID Software. O jogador controla um
fuzileiro que, por punição, é enviado a Marte e obrigado a combater diversas criaturas vindas do
inferno. Além dos monstros, o jogador encontra outros obstáculos, como barris de lixo tóxico ou
portas fechadas. Para enfrentar os diversos perigos, o jogador utiliza um arsenal de objetos, que
podem ser adquiridos durante o jogo. O objetivo é chegar ao último nível do jogo. O game teve
diversas continuações.
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Figura 18 - Jogo DOOM em formato tabuleiro
editado pela empresa Fantasy Flight.

Esse fato demonstra que os jogos de tabuleiro têm ainda fortes laços com a
versão digital dos jogos. Os jogos de tabuleiro, por outro lado, não possuem toda a
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complexidade tecnológica dos games e não são dotados tampouco de tantos
elementos compositivos: em geral, a história é frágil, não há efeitos sonoros, os
personagens são primários, não há interação com a interface etc. Mas, no aspecto
ludológico, os jogos de tabuleiro, assim como os videogames, possuem os
mesmos elementos que mecanizam a engrenagem: regras, objetivo, sistema de
movimentação, recursos, balanceamento etc. Por sua semelhança física e
estrutural, é possível considerar o jogo de tabuleiro como um protótipo de papel
de um videogame, para testar a mecânica do jogo.
4.3.4.
Rendering de projetos de games
Os renderings são amplamente utilizados como protótipos de personagens e
objetos (itens) de games. Mais do que protótipos, os renderings, tornam-se muitas
vezes o próprio objeto virtual, já que são construídos nos diversos softwares de
modelagem digital (ZBrush, 3DMax, Maya, Blender, SoftImage XSI). Ou seja,
neste caso, o artista virtual está ao mesmo tempo prototipando e finalizando o
personagem.
É uma prática comum acrescentar, no documento de design (GDD), diversos
pontos de vista do rendering do personagem, principalmente as três visões típicas
(lateral, anterior e posterior). Esta forma de representação é comumente
denominada model sheet. Por meio dos três pontos de vista, a equipe pode avaliar
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com mais clareza todos os detalhes que envolvem o personagem, não só os
estéticos, mas também os contextuais.
4.3.5.
Animações como protótipos de projetos de games
Na área de games, as animações são muito utilizadas como protótipos de
testes de ambientes de jogos 3D. Da classificação de Baxter (2000), as animações
podem ser tanto modelos de apresentação, quando elas avaliam a aparência
estética do espaço virtual do jogo, como modelos de forma, quando o que se está a
avaliar é principalmente a escala e tamanho do ambiente. É comum, nestes casos,
preencher o ambiente também com os objetos presentes no contexto do jogo, ou
com um personagem, que percorre os espaços componentes do ambiente. Neste
caso, as animações podem ser consideradas protótipos de alta fidelidade formal,
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mas de baixa fidelidade, em relação a aspectos funcionais ou de uso.
Isto explica porque as ferramentas de modelagem e animação 3D, como
3DMax ou Maya, comumente utilizadas para produzir esse tipo de protótipo, só
conseguem desenvolver animações não interativas. Por outro lado, se o ambiente é
exportado para editores de games, como Unity3D ou Torque, é possível inserir a
interação com o usuário. Neste caso, a audiência poderá conduzir o percurso do
personagem inserido no ambiente, e, consequentemente, o protótipo permite testar
a navegação pelo ambiente e avaliar o level design do jogo. Ou seja, o que se vai
verificar é se os diversos espaços que compõem o ambiente conseguem conduzir
as ações do jogador. Estas animações, por serem interativas, aproximam-se mais
dos chamados protótipos virtuais. Mas podem ser consideradas protótipos de
média fidelidade em relação à navegação e interação do jogador.
As animações são protótipos especialmente úteis para avaliar a estrutura dos
caminhos que foram projetados para alguns tipos de jogos, particularmente os
FPSs. Neles, o enquadramento de câmera é definido pela visão e pelo percurso do
personagem controlado pelo jogador. Como a visão do jogador é limitada pela
tela, um dos desafios que aí surgem é orientar-se dentro de uma estrutura que não
é vista completamente. Um bom exemplo é o Counter Strike, FPS desenvolvido
em de um ambiente propositadamente labiríntico, desenhado para facilitar o jogo
de esconde-esconde entre duas facções inimigas, que procuram a melhor posição
para atacar seu oponente. Para obter sucesso, o jogador deve ser hábil na
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exploração desses espaços. Deste modo, um mapa bem projetado é um requisito
fundamental na mecânica desse tipo de jogo, já que uma coisa é fazer o jogador
perder-se de propósito, porque isto faz parte do jogo; outra coisa é o jogador ficar
perdido, porque ele está desorientado dentro de um labirinto mal projetado.
Animações são também bons protótipos para apresentar o walkthrough de
um jogo. Neste caso, o designer demonstra por meio de imagens em movimento
uma das diversas possibilidades que o jogo pode engendrar, desde o início até o
fim da partida. A animação pode ter ou não um acabamento gráfico próximo do
modelo final, dependendo do que se quer avaliar. Se o que se pretende verificar é
apenas a mecânica do jogo, os gráficos podem ser mais esquemáticos. Neste caso,
é possível considerá-la um protótipo experimental de média fidelidade em relação
à mecânica, já que é possível avaliá-la, embora sem interagir com o jogo. Mas é
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um protótipo de baixa fidelidade em relação à forma.
4.3.6.
Modelos de projetos de games
Por definição, os modelos são protótipos que utilizam o mesmo material
empregado no objeto final. Ou seja, este tipo de protótipo está fundamentalmente
ligado ao design de produtos industriais materiais. Deste modo, a palavra
“modelo”, com esta acepção, não é aplicável na área de games, já que aqui os
modelos são sempre digitais. Deste modo, os modelos de apresentação ou
modelos de forma digitais, que avaliam aspectos estéticos de partes de um game,
coincidem com os chamados renderings. Já os modelos funcionais digitais
coincidem com os protótipos virtuais, como veremos adiante.
Por outro lado, os modelos são amplamente utilizados como protótipos de
hardwares da área de games, como controles, equipamentos, acessórios etc. Neste
caso, assim como com outros objetos materiais, eles podem ser protótipos de
forma ou de apresentação (por exemplo, da cor, do material ou do tamanho de um
controle) ou protótipos experimentais ou de teste (por exemplo, do conforto de
uso de um joystick).

184

4.3.7.
Mockups de projetos de games
Como vimos anteriormente, os mockups são protótipos de forma,
desenvolvidos em materiais diferentes do objeto final. Na área de games tanto os
mockups (1:1) quanto as maquetes são utilizados para avaliar cenários, objetos ou
personagens do jogo. Usualmente, os mockups têm perdido espaço para os
renderings, já que estes utilizam o mesmo “material” (digital) que os próprios
games. Como vimos, ao desenvolver um rendering, a equipe já está
desenvolvendo o próprio objeto, reduzindo significativamente a carga de trabalho.
Por outro lado, em algumas ocasiões, é conveniente desenvolver modelos
físicos de alguns personagens, itens ou ambientes do jogo. É comum, por
exemplo, conceber personagens por meio da modelagem de algum material
alternativo, como argila, por exemplo. Alguns designers de personagem entendem
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que o mockup físico é mais expressivo, apresenta melhor as feições da pessoa, é
mais realista e comunica melhor o estilo visual. De certa forma, isto nos ajuda a
entender por que algumas ferramentas digitais de modelagem, como o ZBrush,
simulam a técnica construtiva de um escultor, em vez de utilizar os tradicionais
métodos construtivos de outras ferramentas, como 3DMax ou Maya, baseados na
manipulação de malhas e polígonos. Costuma-se até mesmo denominar estes
modelos “mockups digitais”.

Figura 19 - Mockup digital de personagem desenvolvido no
software ZBrush (imagem de divulgação: Revista Game
Developer, jan. 2006, p. 14)
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Já cenários e ambientes podem ser prototipados por meio de maquetes. O
objetivo é similar ao de uma planta baixa, ou seja, com as maquetes é possível a
avaliar o level design de um jogo, e compreender como vai estabelecer-se a
movimentação do personagem no espaço e sua relação com os outros elementos
que compõem o cenário. Além disso, as maquetes podem ser utilizadas como base
para testar a mecânica do jogo, desde que nelas se estabeleça uma sistematização
das regras do jogo e da movimentação dos personagens, como se a maquete fosse
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a base de um jogo de tabuleiro.

Figura 20 - Maquete de cenário de jogo, desenvolvido por alunos
da Anhembi Morumbi (imagem concedida e autorizada pelos
autores).

Tanto os mockups quanto as maquetes de jogo digitais são, portanto,
modelos de média a alta fidelidade de forma e de apresentação de cenários,
personagens e objetos de games, utilizados, principalmente, nos estágios iniciais
do processo de design de games.
4.3.8.
Façade de projetos de games
Os façades são amplamente utilizados na indústria de games para testar a
navegação entre as telas que compõem a interface do jogo ou avaliar alguns itens
de interação. Há diversas ferramentas digitais que auxiliam na construção dos
façades de jogos mais complexos: embora limitadas para desenvolver o game por
completo, podem ser utilizadas para testar apenas um aspecto do projeto.
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Essas ferramentas digitais podem ter ambientes de programação abertos,
como o Flash, o que lhes dá um razoável poder de construção de interações, ou
podem ter uma biblioteca de funcionalidades pré-programadas, sem possibilidades
de edição, como o PowerPoint. Evidentemente, por conta disso, softwares como o
PowerPoint têm um escopo bastante reduzido de possibilidades, sendo, em geral,
limitados a realizar protótipos que avaliem a navegação ou o design gráfico da
interface. Por outro lado, são rápidos e fáceis de operar. Já ferramentas como o
Flash permitem construir games mais complexos, mas podem limitar-se a testar
apenas um aspecto, como a movimentação de um personagem, o resultado de um
minigame, ou determinada funcionalidade que será utilizada em algum desafio.
Além de softwares tradicionais, como PowerPoint ou Flash, há uma série de
ferramentais digitais para a criação de jogos, conhecidos como game engines38,
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que podem ser utilizados para o desenvolvimento de protótipos de games. Alguns
são tão poderosos, que permitem até mesmo construir jogos comerciais de alta
qualidade gráfica.
Em geral, as engines possuem diversos motores, cada qual com uma
funcionalidade diferente: o motor gráfico para renderizar imagens e o motor de
física que simula colisões, algumas rotinas de inteligência artificial, entre outras
necessidades típicas de algoritmos de jogos. Dependendo da capacidade, a engine
pode ter recursos de gerenciamento de memória, suporte a redes e um ambiente de
programação aberto para a criação de novas rotinas que não estejam préprogramadas.
Em geral, quanto maior a curva de aprendizagem, maior a capacidade e
poder da engine. Por outro lado, game engines mais limitadas, que não possuem
um ambiente de programação aberto, com bibliotecas limitadas, e funcionalidades
implementadas por procedimentos do tipo “arrastar e soltar” são fáceis de
aprender, simples de operar, mas oferecem um escopo muito pequeno de
possibilidades de criação. Muitas delas só permitem criar um tipo de game, com

38

Game engine, também conhecida como motor de jogo, é um programa de computador,
composto por um conjunto de bibliotecas, códigos e procedimentos, que permite a construção de
jogos digitais.
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mecânicas de jogos já definidas e possibilidade restrita de aplicação gráfica –
como, por exemplo, permitir criar somente jogos 2D. Por outro lado, podem ser
instrumentos eficazes para criar protótipos de alguns tipos de games. Nesta linha
podemos citar o Game Maker ou o RPG Maker.
O Game Maker é um motor desenvolvido pela Yoyo Games que permite
desenvolver jogos 2D, principalmente no gênero plataforma, mas que, embora
possua uma linguagem de script, chamada GML (game maker language), não
fornece suporte para a criação de games 3D ou jogos baseados em algoritmos
mais complexos, com games de estratégia ou FPSs. Outra engine que segue esta
linha é o RPG Maker, desenvolvido originalmente pela empresa ASCII, e hoje
mantida pela Enterbrain, que permite criar alguns games da linha Super
Nintendo39 sem conhecer programação. Atualmente, a versão RPG Maker XP
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possui uma linguagem de script embutida, que embora limitada, permite criar
novas funcionalidades.

Figura 17 - O “demo” de “A Cobra Vai Fumar”, projeto
desenvolvido para o TCC do curso de Design de Games
da Universidade Anhembi Morumbi, em 2009, foi
desenvolvido em Game Maker (imagem autorizada pelos
autores).

Tanto o RPG Maker quanto o Game Maker podem ser ferramentas
apropriadas para prototipar games de plataforma que serão desenvolvidos em
linguagens mais complexas e/ou proprietárias para consoles e plataformas
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específicas. Por exemplo, um game como o New Super Mario Bros, para
Nintendo Wii ou DS, antes de ser desenvolvido em sua linguagem nativa, pode ter
alguma funcionalidade testada em uma das duas engines. São ferramentas fáceis
de operar, de baixo custo, e que não exigem grande poder de processamento, nem
gráficos com alta resolução. Por outro lado, são muito limitadas e fechadas àquilo
que se propõem.
Outras engines mais poderosas podem também fazer o papel de façades. No
entanto, o tempo gasto e o custo que se teve para criar protótipos com tais
ferramentas são fatores a serem considerados. Motores como Unity3D, Torque
Game Engine, Game Studio, entre outros, estão no meio do caminho entre
ferramentas poderosas e aquelas limitadas a alguns tipos de jogos, portanto, são
eventualmente considerados. Engines como BGE (Blender), Panda3D, DXStudio,
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Unreal, Crystal Space, Ogre, entre outras, também são motores tradicionais da
área de games que são utilizados para desenvolvimento de jogos comerciais, mas
que podem ser empregados também como protótipos de algumas funcionalidades
específicas.
4.3.9.
Wizard of Oz (Mágico de Oz) de projetos de games
Há poucos registros da utilização do Wizard of Oz (WOO) como protótipo
para games. É importante lembrar, por outro lado, que essa técnica propõe-se a
fazer com sua audiência aquilo que o filme O Mágico de Oz fez à personagem
Dorothy, ou seja, encantar, enganar o usuário. A técnica faz a audiência acreditar
que está interagindo com um sistema, quando, na verdade, quem está controlando
este sistema é um operador. Tudo não passa de uma performance. É algo similar
ao que acontece no teatro: quando o ator interpreta um personagem, os
espectadores, em estado de imersão, parecem crer que o que estão vendo seja uma
cena “real”.
É possível afirmar, portanto, que alguns jogos teatrais, assim como outras
formas de representação, podem ser utilizados como protótipos de algumas

39

Super Nintendo: console da década de 1980, que rodava alguns games simples, como os
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experiências. E melhor ainda será, se elas forem conduzidas por um mediador, do
mesmo modo que na técnica Wizard of Oz.
Uma das experiências que podem desempenhar o mesmo papel que o
Wizard of Oz é o RPG, abreviação da expressão idiomática role-playing game.
Segundo Eliane Godinho (2008, p. 21), RPG é “um jogo de representar papéis:
brincar, imitar, agir, disputar (jogo, regras) + desempenhar, encenar, encarnar
(teatro, narrativa). Ou seja, contar uma história coletivamente através de
encenação (narrativa) e superação de desafios”. Ou seja, o RPG é um híbrido de
jogo com teatro.
Segundo a autora, há alguns componentes que são comuns a todos os RPGs.
Há sempre uma ambientação – o cenário – em que se localiza o enredo, que é
conduzido por um mestre, através de eventos vividos por personagens,
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interpretados por jogadores, dentro de um sistema de regras. No final da
história, os jogadores recebem pontos de experiência, como acontece com
algumas categorias de jogos.
Embora Godinho considere que o termo “jogo”, na prática do RPG, seja
uma referência à interação, e não à disputa, não se pode negar que há, também
nele, um grande apelo na partida. A própria existência de games baseados em
RPGs, como os MMORPGs, é uma prova disso. Por outro lado, a interpretação do
jogo como interação só vem confirmar ainda mais uma possível aproximação
entre os RPGs e os protótipos do tipo Wizard of Oz.
Por outro lado, não é só nesse aspecto – o da interação – que os RPGs
assemelham-se ao WOO. Ambos representam situações, conduzidas por agentes
(ou personagens) que realizam eventos, mediados por uma pessoa. No caso do
WOO, este papel é desempenhado pelo operador. No RPG, há a figura do mestre.
Parece evidente, portanto, que RPG e o WOO possuem estruturas semelhantes, e,
deste modo, tal qual o Wizard of Oz, o RPG pode ser utilizado como uma técnica
ou protótipo para games.

primeiros da linha Zelda ou Final Fantasy.
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4.3.10.
Protótipo virtual, protótipo de alta fidelidade e piloto de projetos de
games
Como afirmamos anteriormente, não faz sentido falar de protótipo virtual
para games, uma vez que o game já é virtual (digital). Na área de games, a
utilização de protótipos virtuais restringe-se à sua aplicação para dispostivos
físicos, como o console de videogame, ou seus acessórios, como um joystick, por
exemplo.
Já os protótipos de alta fidelidade correspondem a uma versão quase
finalizada do próprio jogo, pois, por definição, eles testam todos os aspectos do
objeto: funcionais, estéticos e de uso. Como a “materialidade” do game é digital,
não se trata de construir um novo “objeto” para realização do protótipo. O próprio
game é testado, só que num estágio muito próximo do final. Em geral, esses
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protótipos recebem a denominação pela sua versão: versão alfa, versão beta, e
assim por diante, conforme o estágio da prototipagem. Não é à toa, portanto, que a
audiência é usualmente denominada beta-tester ou alfa-tester. De qualquer forma,
a avaliação tem de envolver o público-alvo, já que o que se pretende é avaliar o
game antes que ele seja comercializado.
A avaliação de games por meio de protótipos de alta fidelidade é muito
prática, já que, por ser digital, o game pode ser facilmente replicado e distribuído.
Games on-line podem ser testados por milhares de usuários. Por outro lado, um
protótipo de alta fidelidade de um game que está sendo projetado para XBOX 360
deve ser testado neste console, e não num PC – como seria mais fácil de fazer –, já
que os controles entre os dois são diferentes.
O piloto de um game é a versão final do produto, após realizadas as diversas
sessões de testes com protótipos de alta fidelidade. Pode-se, após estas sessões,
realizar uma ou mais sessões com o que já se considera o jogo finalizado. São
sessões de demonstração do jogo, em que já se misturam objetivos de teste e
divulgação. De qualquer modo, o piloto do game, tecnologicamente falando, é o
próprio jogo em si. Conceitualmente falando, o piloto corresponderia à versão
final, aquela que é submetida a sessões de testes com o usuário final. Alcoforado,
por sua vez, entende que o conceito de piloto não se aplica aos chamados produtos
digitais, os games incluídos.

191

4.4.
A escolha do protótipo
Da seção anterior, é possível constatar que os protótipos são utilizados nas
diversas etapas do processo de design de games. Excetuando-se o protótipo virtual
e o modelo, que pouco se aplicam na indústria de videogames, os outros tipos
apontados na classificação de Alcoforado são amplamente utilizados. Cabe, no
entanto, identificar quais dos tipos citados acima são considerados os mais
adequados para o objetivo desta tese. Para auxiliar nesta seleção, utilizaremos o
Modelo de Auxílio à Seleção de Protótipos, por nós desenvolvido.
A etapa 1 desse Modelo solicita que o designer responda ao que ele quer
compreender, explorar, avaliar por nível de comunicação (usabilidade,
funcionalidade ou estética). Como o objetivo desta tese é avaliar a mecânica do
jogo, e não outros aspectos, como os estéticos ou de funcionamento, os protótipos
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mais apropriados para este trabalho são aqueles voltados para o teste de
usabilidade. Lembramos, mais uma vez, que a avaliação da mecânica deve ser
desencadeada com base na interação com o protótipo. Desconsideram-se,
portanto, protótipos que apenas representem a mecânica, mas que não permitam
que se jogue a partir deles. Assim, devemos excluir sketches, storyboards,
animações, renderings, mockups e modelos, a maioria deles protótipos de forma
ou apresentação.
Na etapa seguinte o designer aponta a área de aplicação (produto, gráfico ou
digital). Como os games são produtos digitais, desconsideraremos os protótipos
virtuais, os pilotos, e, mais uma vez, os mockups, os renderings e os modelos40,
que são utilizados como protótipos para objetos tangíveis (não digitais). Sobram,
portanto, apenas os protótipos de alta fidelidade, os Wizard of Oz, façades e os
protótipos de papel, já que os outros não citados (sketches, storyboards, animação
etc.) já tinham sido excluídos na etapa anterior.

40

Embora, para Alcoforado, os renderings não tenham aplicação dentro dos produtos
digitais, há uma grande tradição na indústria de games em utilizá-los para a construção de cenários
e personagens.
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Quadro XII - Classificação dos protótipos de acordo com a área de aplicação do Design.
(Alcoforado: 2006, p.168)

Na próxima etapa devemos indicar em que fase do design o protótipo será
utilizado: contextualização/conceituação, desenvolvimento ou realização. O que
queremos avaliar neste trabalho é a mecânica básica do jogo, que é definida na
fase de conceituação, embora boa parte da mecânica seja detalhada
posteriormente, na fase de desenvolvimento. Na primeira fase, são realizados
testes de avaliação da mecânica básica do jogo. Na fase de desenvolvimento são
realizados os chamados ajustes finos, em que há a necessidade de testes de
balanceamento e funcionamento. No primeiro caso, utilizam-se protótipos de
baixa fidelidade. No segundo caso, são necessários protótipos de média fidelidade.
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Quadro XIII - Classificação dos protótipos pela fase do Design. (Alcoforado:
2006, p.192)

Podemos afirmar, portanto, que, para o objetivo deste trabalho – que é
avaliar a mecânica básica do jogo na fase de conceituação –, os protótipos de alta
fidelidade, os Wizard of Oz e os façades não são os tipos mais adequados. Deste
modo, por ora, sobra apenas o protótipo de papel.
A penúltima etapa aponta para o propósito do protótipo (conceito, produto,
processo, produção ou mercado), assim como para o estágio do protótipo
(exploratório, experimental ou evolucionário). Mais uma vez, entende-se que o
objetivo aqui seja avaliar o conceito mecânico do jogo, com base em uma
perspectiva exploratória. Dos quadros a seguir, mais uma vez, verificamos que o
protótipo de papel atende à necessidade.
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Quadro XIV - Quinta etapa do modelo de Alcoforado (Alcoforado,
2006, p.193)

Quadro XV - Classificação dos protótipos segundo o estágio
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Finalmente, na última fase do modelo de Alcoforado, deve-se especificar a
audiência. Por estarmos em uma etapa de definição conceitual da mecânica, que
avalia as primeiras ideias, o protótipo é ainda destinado a especialistas. Em geral,
podem ser desencadeados pelos próprios profissionais da equipe, já que neste
momento do processo de design os protótipos funcionam não só para testes, mas
também como instrumento de criação.
Portanto, da aplicação do modelo de Alcoforado, percebe-se que os
protótipos de papel são adequados para avaliar a mecânica básica de um jogo na
fase de pré-produção. Por outro lado, tanto algumas formas de Wizard of Oz,
quanto alguns façades, por serem protótipos experimentais e de testes de
usabilidade de média fidelidade, também podem contribuir para avaliações da
mecânica de um jogo, principalmente quando a avaliação precisa de um nível
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maior de detalhamento. Para o propósito desta tese, protótipos digitais, como
façades, ou WOOs seriam menos apropriados, principalmente se forem
construídos com códigos de programação. Mas, para as empresas da indústria de
games, que possuem programadores em suas equipes, tais protótipos são uma boa
solução. É o que veremos na seção a seguir.
4.5.
A visão da indústria
Com o objetivo de confrontar o resultado apontado pelo modelo de
Alcoforado com a prática da indústria de games, realizamos entrevistas com
designers de games de empresas localizadas na cidade de São Paulo, em outubro
de 2010. A indústria de games paulistana ainda é incipiente, mas algumas de suas
empresas já são constituídas com uma equipe que contempla uma configuração
típica na área, formada por uma divisão de gerência e design, uma divisão de
programação, uma divisão de arte, uma divisão de música e outras atividades, e
uma divisão de apoio e controle de qualidade (Chagas, 2009).
Selecionamos para entrevistas apenas as empresas que possuíam em seus
quadros um ou mais representantes da divisão de gerência e design. A
amostragem foi prejudicada porque diversas produtoras da cidade de São Paulo
ainda não possuem designers de games em suas equipes. Consideramos também
apenas as empresas que trabalhavam exclusivamente com jogos digitais,
excluindo aquelas que desenvolviam projetos esporádicos na área, como, por

196

exemplo, produtoras de mídias digitais, que trabalham no desenvolvimento de
aplicativos web ou para dispositivos móveis, mas que, eventualmente,
desenvolvem projetos de games41. Tais empresas não são características da área e
não são constituídas com equipes típicas para segmento.
As empresas contatadas responderam a duas questões abertas. Uma delas
consultava se a equipe utilizava protótipos no processo de design de games. A
segunda questão perguntava se as empresas utilizavam protótipos para avaliar
especificamente a mecânica do jogo, bem como qual seria a sua natureza (físico,
digital). Foram entrevistados cinco designers de games. Embora a amostragem
pareça pequena, ela representa um universo amplo, se considerarmos apenas as
empresas que se enquadram nos requesitos necessários para este levantamento.
Deste modo, pudemos chegar a algumas considerações.
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Thiago Larenas Faria (2010)42, designer de games da Kidguru, afirma que,
no estúdio, a equipe já utilizou os dois tipos de protótipo para testar a mecânica,
tanto o digital, quanto o de papel. Segundo Larenas:
“[...] o mais comum é o digital, onde criamos uma pequena porção do jogo e
algumas mecânicas selecionadas para testes. Esse protótipo digital ainda recebe um
nível a mais de polimento para poder ser usado de demonstração para publishers na
hora da venda, mas seu intuito ainda assim é o de testar mecânicas e estudar o tipo
de implementação que será necessário para o desenvolvimento do jogo. O protótipo
em papel foi usado para o desenvolvimento de um jogo que simulava um ‘Card
Game’ e, portanto para criar a mecânica de uma forma a gastar menos recursos,
construímos um ambiente de testes com papel e depois transferimos para o
computador”.

Já Evandro Valente (2010), designer de games da Abdução, afirma que
todos os protótipos com que trabalhou foram construídos em formato digital. O
designer justifica esta decisão da seguinte maneira:
“Até hoje eu não trabalhei em um jogo que fosse definido apenas por regras, todas
as mecânicas que planejei envolviam um pouco de habilidade com o controle. Fica
muito difícil enxergar se algo faz sentido se você não joga. Com cartas e tabuleiro
eu consigo verificar se as regras estão coerentes, mas não consigo verificar se o
jogo está divertido, um controle ruim pode gerar frustração. Essa sensação
acontece muitas vezes, principalmente quando o jogador faz algo certo, mas por

41

Excluímos da amostragem duas empresas – 44 Bico Largo e Cats in the Sky – que se
enquadravam nos requisitos apontados, mas que são dirigidas por professores do curso de Design
de Games da Universidade Anhembi.
42
As referências das entrevistas se encontram no Apêndice 6.
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imprecisão do jogo ele acaba perdendo. Com o protótipo em mãos eu consigo
observar detalhadamente a mecânica principal do jogo se antecipando a erros
futuros. Além disso, é muito importante comercialmente falando, quando você tem
algo jogável, você atrai muito mais visibilidade do que algo no papel”.

De certa forma, Valente concorda com o que é apontado no modelo de
Alcoforado. Ele afirma que, com cartas e tabuleiro (leia-se protótipo de papel), é
possível verificar se as regras (ou seja, a mecânica básica) estão coerentes. Mas,
para que haja um nível de detalhamento maior, já com controles em mãos, ele
sugere um protótipo digital. É importante ressaltar que, ao mencionar habilidade
com o controle, Valente deve estar se referindo aos games de ação.
Rafael Ferrari (2010), da GLU, empresa de games especialista em jogos
para celular, afirma: “na maioria dos casos, utilizamos protótipos digitais, simples,
que possam ser feitos em um tempo curto e, assim, avaliar mais rápido a
aprovação ou não de um jogo”. Evidentemente, a GLU conta com uma equipe de
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programadores, que podem desenvolver “rapidamente” protótipos de caráter
digital.
Flavio Rodriguez (2010), diretor de pré-produção da Ubisoft de São Paulo,
afirma que sua equipe prototipa “absolutamente tudo”. Na sua visão, o formato do
protótipo “depende da pergunta a ser respondida e da fase do projeto (concept,
pré-produção, às vezes até mesmo durante a produção, quando dúvidas surgem), o
formato também é dependente diretamente da posição do protótipo na pipeline de
pré-produção”.
Nicholas Souza (2010), também da Ubisoft, afirma que para a mecânica do
jogo, a equipe utiliza geralmente um protótipo digital, “pois recriar gameplay
digital no papel só é produtivo quando o protótipo é relativo a um sistema do
jogo”. Mais uma vez, assim como Valente, Souza afirma que protótipo de papel é
possível, desde que para testar um sistema de jogo (mecânica básica). Ele mesmo
afirma mais tarde que “a ideia principal do protótipo é validar o conceito antes
que ele seja executado, por isso independe da plataforma, arte finalizada etc.”
Desse modo, os próprios designers de games dão sinais de que é possível
testar a mecânica básica com base em protótipos de papel. No entanto, na
indústria, para testes de mecânica, quando estes necessitam de maior fidelidade,
particulamente na fase desenvolvimento, há um predomínio no uso de protótipos
digitais, algo que, aliás, já foi apontado a partir do modelo de Alcoforado .
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É importante ressaltar, por outro lado, que as empresas de games possuem
programadores na equipe. Em cursos de Design, que não contam com tais
profissionais, uma solução viável passa pela utilização de protótipos de papel. No
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Capítulo 5, propomo-nos a investigar tal possibilidade.

