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ANÁLISE DE SÍMBOLOS GRÁFICOS UTILIZADOS EM JOGOS ELETRÔNICOS 

SOB O PRISMA DO DESIGN DA INFORMAÇÃO 

 

1. RESUMO 

O presente projeto analisará, a partir dos preceitos do Design da Informação, 

elementos denominados símbolos gráficos, presentes em jogos eletrônicos do 

gênero aventura point-and-click. Para tanto, serão realizadas entrevistas e um 

experimento com alunos matriculados em cursos de ensino superior visando à coleta 

de dados sobre a relação que estabelecem com a linguagem representada pelos 

símbolos gráficos no processo de jogar. Posteriormente, os dados serão analisados 

e espera-se identificar dificuldades/limitações presentes na linguagem apresentada 

nos jogos eletrônicos e contribuir para a melhoria no desenvolvimento dos mesmos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A cada dia os games conquistam os mais variados campos de aplicação, que 

vão do simples entretenimento às simulações de atividades profissionais, estratégias 

de propagandas empresariais e o uso didático em escolas e universidades. De 

acordo com dados da Abragames (Associação Brasileiras dos Desenvolvedores de 

Jogos Digitais), atualmente o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos maiores 

consumidores de games do mundo. O valor de mercado mundial para a indústria de 

games brasileiros é de 1,6 bilhão de reais, sendo que a taxa de crescimento para as 

empresas brasileiras que começam hoje no setor é de 35% (EXAME, 2013). Além 

disso, o processo de desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil é um campo 

recente, gerando muitas empresas e desenvolvedores independentes. 

Desta forma, surge neste trabalho a proposta de se pensar, a partir dos 

preceitos do Design da Informação, o processo de desenvolvimento destes jogos e o 

quanto eficazes podem ser para atender os objetivos propostos em suas aplicações. 

De acordo a Sociedade Brasileira de Design da Informação, o Design da 

Informação é uma área: 

 

[...] que objetiva equacionar os aspectos sintáticos, semânticos e 
pragmáticos que envolvem os sistemas de informação através da 
contextualização, planejamento, produção e interface gráfica da 
informação junto ao seu público alvo. Seu princípio básico é o de 
otimizar o processo de aquisição da informação efetivado nos 
sistemas de comunicação analógicos e digitais” (SBDI, 2013). 



3. OBJETIVOS 

Analisar os símbolos gráficos, utilizados em um game de aventura point-and-

click, segundo os preceitos do design da informação. Buscar compreender a relação 

dos usuários com o jogo considerando os aspectos envolvidos no processo do jogar, 

como a assimilação, interpretação e até mesmo a possibilidade de aprendizagem.  

 

4. METODOLOGIA 

Serão realizadas entrevistas buscando conhecer o perfil dos jogadores 

participantes, tendo em vista verificar o grau de familiaridade que estes tem com os 

jogos eletrônicos, bem como selecionar os participantes para as demais etapas. Na 

sequência, será realizado um experimento no qual os participantes selecionados 

jogarão o game Machinarium, que possui uma interface de navegação na qual o 

jogador interage com objetos e personagens por meio de uma seta, ponteiro ou 

apenas o toque, sendo que o registro da interação do jogador com a interface do 

game será realizado por meio de filmagem. Posteriormente, os dados coletados a 

partir das entrevistas e das filmagens serão analisados segundo os preceitos do 

design da informação.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram observados estudos que propuseram estabelecer relações entre o 

design de informação e os games, podendo-se citar “O Design da Informação no 

Design de Jogos: Um estudo de aplicação no desenvolvimento de interfaces” de 

Garone e Júnior (2013), no qual os autores pautam-se principalmente na construção 

de interfaces de um jogo eletrônico, de forma a evidenciar a relevância do design da 

informação neste processo.  

A criação da interface do game trata-se de uma das etapas em que o design 

da informação exerce papel muito importante, considerando o fator comunicacional. 

O jogador executa ações e vê o progresso no jogo de acordo com a comunicação 

através de elementos visíveis nesta interface (GARONE e JÚNIOR, 2013). 

Buscando compreender a relação do jogador a partir do contato com os 

símbolos gráficos1, que compõem a interface do game, pretende-se utilizar 

                                                           
1 Por símbolos gráficos compreende-se todo e qualquer símbolo presente no jogo que 

possua uma função comunicativa e representativa de algo. 
 



especificamente o conceito de símbolos similares a imagens ou pictogramas, que 

são definidos por Formiga (2002, p.15) como: “imagem que representa um objeto 

real, mas que, para corresponder a uma informação clara e rápida, foi estilizado ou 

estereotipado. A percepção se dá através da relação direta com o objeto”. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento, o levantamento bibliográfico permitiu compreender de que 

forma o design da informação participa no processo de desenvolvimento de um 

game e quais aspectos são levados em consideração para atingir os objetivos 

normalmente propostos: ser funcional, informar o usuário, prender sua atenção ou 

até mesmo motivá-lo enquanto jogador. Além disso, foi levantada a hipótese de que 

a inserção dos preceitos do design da informação no desenvolvimento de jogos 

eletrônicos (caso ainda não existam) poderá facilitar a leitura, identificação e 

interação de jogadores com os símbolos gráficos presentes nos games. 
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