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1. RESUMO: 

Esta pesquisa objetiva investigar a importância operacional do design, como 

linguagem, na elaboração de jogos para consoles, usando os jogos Final Fantasy XII 

e HarvestMoon A Wonderful Life Special Edition como corpus. Áreas do conhecimento 

como a semiótica, sociologia e o design, auxiliarão na investigação. 
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2. INTRODUÇÃO: 

 

O termo videogame significa ser uma atividade que se passa em um monitor 

de televisão que precisa ter, no mínimo, um jogador e uma possibilidade de vitória. 

Como objeto de pesquisa, o videogame, enquanto seu desenvolvimento, é o ponto de 

partida para uma análise dos profissionais e as habilidades necessárias para o 

desenvolvimento dos jogos digitais. 

O design atua desde a primeira etapa da concepção da ideia de um videogame, 

e chega até as ferramentas dos jogadores, no caso os controles, tema para mais uma 

investigação presente na pesquisa, para então fundamentar o leitor com conteúdo 

suficiente para a compreensão da investigação sob os corpus Final Fantasy XII, da 

Square Enix, e Harvest Moon A Wonderful Life Special Edition, da Natsume. 

 

3. OBJETIVOS: 

 

- Desenvolver uma análise dos profissionais que fazem parte do desenvolvimento dos 

jogos digitais. Exemplificar com profissionais reconhecidos no mercado de trabalho. 

- Demonstrar a relevância que o controle, ferramenta do jogador, possui em relação 

ao desenvolvimento dos jogos digitais. 

- Refletir e aprofundar a problemática por meio da semiótica e do design nos corpus. 

 

4. METODOLOGIA: 

 

A metodologia utilizada a princípio foi de selecionar obras com potencialidade 

para auxiliar na investigação. Títulos envolvendo cultura, sociologia, linguagem, 



 

semiótica, design e gestalt. O livro de Scott Rogers (2012), é uma das principais 

referências bibliográficas junto com obras do mestre e doutor em comunicação e 

semiótica pela PUC-SP, Sérgio Nesteurik. 

A biblioteca online da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e 

entrevistas e artigos em revistas online são outras referências e suportes para o 

desenvolvimento da investigação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

 

Começando com a observação de alguns profissionais e habilidades 

necessárias para desenvolver videogames, ajudará a compreender a importância 

operacional do design, para deixar a jogabilidade mais intuitiva e adequada. 

Primeiramente é preciso ter um briefing sobre o que o mentor objetiva com o 

projeto e como será articulada com sua equipe. Estabelecido uma boa comunicação 

e transparência de ideias, o projeto pode ser passado para o papel. Como diz Rodrigo 

Vilalba (2006, p.05), “‘Comunicação’ (...) significa ‘tornar comum’, ‘associar’.” Ou seja, 

“comunicar é a ação de tornar comum.” 

Scott Rogers (2012, p. 36 - 44) comenta brevemente sobre alguns profissionais 

e suas habilidades necessárias para tal tarefa, embora é importante saber que não há 

uma regra para ser seguida. Começando pelos “Programadores”, que fazem uso da 

linguagem de programação, como C, C++ e JavaScript. 

Da mesma forma que os seres humanos se comunicam, através de línguas e 

linguagens, o programador precisa usar um sistema de comunicação, codificada, para 

com a máquina, possibilitando-o a programar o computador para desempenhar 

funções desejadas, dentro de circunstâncias estabelecidas por ele. 

Os programadores são responsáveis pela Inteligência Artificial presente no 

jogo, e outras funções, conforme Scott Rogers exemplifica (2012, p.36). 

Inteligência Artificial, segundo Tércio Onofre de Lira (2011, p.73), é “a área de 

estudo que busca métodos e/ou dispositivos artificiais que possuam ou simulem a 

capacidade de ser inteligente”, ou que simule a inteligência humana o máximo 

possível. 

Uma boa referência no mercado de trabalho como programador, e como 

designer de videogames, se chama Sid Meier. Pai da série de jogos chamada 

Civilization, que teve seu primeiro título lançado em 1991. 



 
 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES:  

 

Lucy Niemeyer (2000, p.12) cita que o design se sustenta por três pilares; 

artístico; projetual; gestão. A interdisciplinaridade é o ideal para um bom designer. A 

pesquisa, embora em desenvolvimento, se divide nestes três pilares. 

A primeira etapa, que consiste na análise da equipe de desenvolvimento de 

videogames, busca o lado gestor do design, que é compreender o processo através 

da análise dos profissionais e as habilidades necessárias para a criação de um 

videogame. 

O controle, que é a ferramenta primordial do jogador, formando a segunda 

etapa da pesquisa, busca se sustentar no pilar projetual do design, usando a gestalt 

como suporte. Enquanto o lado artístico fica para a etapa final da pesquisa, com a 

análise feito sob os corpus, usando a semiótica da cultura para a investigação. 
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