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Resumo 

Neste trabalho trataremos do processo de construção de 

personagens para jogos digitais, especificamente para jogos do 

gênero de RPG. Buscando eficiência e uma metodologia para essa 

construção, apresenta-se um experimento feito com a metodologia 

XDM para extrair informações do público usuário e baseado nisso 

aprofundar o contato desses indivíduos com os jogos e elevar seu 

grau de satisfação. 
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1. INTRODUÇÃO 
A indústria dos jogos vem crescendo a cada dia e hoje 

movimenta bilhões de dólares, anualmente [1], superando a 

indústria cinematográfica e o da música e fazendo deste mercado, 

um dos mais competitivos. Diante disto, game designers 

espalhados pelo mundo todo têm a missão de apostar em novas 

fórmulas de modo a atrair a atenção do jogador – sujeito que está 

se tornando cada vez mais exigente. Esta exigência é ainda mais 

evidente quando o assunto é RPG, um tipo de jogo em que o 

jogador assume o papel de um determinado personagem com a 

finalidade de desenvolvê-lo dentro de uma narrativa. 

Jogos no estilo RPG, naturalmente, requerem mais 

tempo para serem concluídos por trazerem uma carga de conteúdo 

acima da média. Naturalmente, com uma história e personagens 

que pecam em originalidade, é de se esperar que este jogo seja 

considerado, por seu público, um fracasso. Alguns jogos dão a 

possibilidade ao jogador de selecionar um dentre vários 

personagens, como é o caso do Diablo III, título mais recente da 

franquia que será melhor detalhada mais adiante. Classes como 

“Barbarian (Bárbaro(a)”, “Witch Doctor (Feiticeiro(a))” e 

“Demon Hunter (Caçador(a) de Demônios)” ainda agradam, mas 

nada mais são que nomes diferentes para Guerreiro, Mago e 

Arqueiro, respectivamente. 

Frente ao desafio de produzir personagens cada vez 

mais instigantes e inovadores, é necessário aos designers de jogos 

eletrônicos buscar ferramentas que aprofundem seu entendimento 

sobre esses personagens, os jogos nos quais se inserem e os 

jogadores que os utilizarão. Neste estudo, propõe-se a aplicação 

do método XDM, uma metodologia de design que permite 

entender em profundidade os usuários para desenvolver produtos 

que lhes atendam com maior propriedade. 

Através da aplicação do XDM ao projeto de games, 

esperamos entender melhor os jogadores desses games, atendendo 

seus anseios e interesses. Espera-se reduzir as chances de 

insatisfação e atender aos seus desejos de modo mais eficaz ao 

utilizar os processos de imersão no usuário da metodologia XDM. 

2. CONCEITOS 

2.1 Game Design 

O interesse em se trabalhar com games é algo que faz 

parte de muita gente, afinal de contas, quem não gostaria de se 

divertir e ainda ganhar por isso? Entretanto, é necessário primeiro 

entender melhor o que é o design de jogos e qual sua finalidade, 

tendo em vista que existem muitos equívocos e colocações 

errôneas a respeito desta extensão do design. 

De acordo com Brenda Brathwaite e Ian Schreiber, o 

game design tem por função criar o conteúdo, as regras e os 

objetivos de um jogo. Estas regras e objetivos devem fazer com o 

que o jogador sinta-se motivado a segui-las e alcançá-las, pois são 

aspectos fundamentais para seu próprio desenvolvimento 

(BRATHWAITE e SCHREIBER, 2009) [2]. Ernest Adams e 

Andrew Rollings, por sua vez, dão complemento à esta visão, 

dizendo que o game design imagina a essência de um jogo, define 

suas regras e mecânicas e os elementos ou componentes que farão 

parte deste jogo, sendo trabalhado por um time de diferentes 

profissionais, com o objetivo em comum de produzí-lo para um 

determinado perfil de jogador (ADAMS e ROLLINGS, 2007) [3].  

Um artigo, publicado no final dos anos 90 em uma 

revista americana voltada para jogos e bastante conceituada, 

chamada Next Generation, lançou a seguinte questão: “O que faz 

um bom game?”, ao mesmo tempo em que a responde, listando 6 

elementos “encontrados em todos os games de sucesso”. Segundo 

a publicação, um bom jogo deve ser balanceado, de modo a não 

fazer com que o jogador perca o interesse nele, ou que seja tão 

difícil a ponto de fazê-lo desistir; deve ser criativo, evitando se 

apoiar em fórmulas já consolidadas; deve ser focado, isto é, ter 

elementos que mantenham o jogador entretido; deve ser livre de 

gênero, se mostrando um jogo em que tanto homens quanto 

mulheres irão se satisfazer jogando e, principalmente, deve ter 

personagens memoráveis, que cativem o público [4]. 

 

2.2 Metodologia de Design e XDM 

Quando tratamos de Design, precisamos nos voltar às 

origens da palavra e da atividade do Design propriamente dito. 

Vários autores, e entre eles Bernhard Bürdek, defendem que a 

figura hoje conhecida como "designer" é um profissional que 

herda toda uma tradição originária da pre-história, de quando os 

aqueles homens desenvolveram a técnica necessária para utilizar 

os elementos disponíveis no ambiente para ampliar suas próprias 

capacidades (BÜRDEK, 2006) [5]. Por essa visão entendemos 

que a própria palavra "Design" (que se origina da palavra latina 

"designare"), em sua aplicação profissional na atual sociedade 



nacional e global está repleta de significado no sentido de 

"designar", determinar ou escolher formas e padrões.  

 

Complementando essa visão, Vilém Flusser defende 

ainda que a função do designer se caracteriza por agregar valores 

provenientes da cultura, complementando, direcionando ou 

mesmo subvertendo a origem natural das coisas. Ele relaciona o 

"desígnio" derivado da palavra design (que é o processo de 

projetar ou de tomar decisões projetuais) com uma forma de 

enganar ou de trapacear através da construção do seu artefato 

(FLUSSER, 2007) [6]. Essa concepção está ligada à tradução do 

termo na língua alemã, o que na nossa língua teria a representação 

de "artifício" ou "subterfúgio", mas o que poderia ter uma 

conotação negativa pode ser entendido também como recursos do 

design. Enfim, debates filosóficos à parte, voltemos ao foco do 

nosso atual estudo. 

Uma outra forma de encarar o designer é como a 

evolução da profissão dos artesãos, que até antes da revolução 

industrial vinha num progressivo crescimento da organização das 

tarefas e atribuições. Rafael Denis diferencia o que seria a figura 

do artesão e a figura do designer pelo resultado de suas atividades 

congruindo com o momento da revolução industrial e da 

diferenciação do produto artesanal e do produto industrial 

(DENIS, 2000) [7]. O momento histórico em que isso ocorre 

denota na organização da atividade não apenas a capacidade e a 

habilidade do fazer, mas também a competência de projetar 

(conhecer as etapas necessárias para a execução de determinado 

artefato e os melhores métodos para cada etapa). 

À luz desse preâmbulo histórico, podemos entender que 

a capacidade de fazer uso de metodologias é um fator 

indispensável no que significa ser designer, ser capaz de designar 

formas de fazer algo e de exercer controle sobre as etapas de 

determinado empreendimento. Podemos definir metodologia 

como essa delimitação de processos e métodos que vão guiar um 

trabalho (VASCONCELOS e NEVES, 2009), e dentre as várias 

metodologias existentes voltaremos nossa atenção para uma 

metodologia chamada XDM. 

XDM é uma metodologia cujo nome é composto de 

uma sigla em inglês onde se leria eXtensible Design Method (ou 

método extensível de design). Este procedimento tem como 

objetivo tornar mais ágil, mais rápido e prático o fluxo criativo em 

projetos de design tornando mais coerente e confiável a 

consistência da informação (NEVES, 2010) [8]. O professor 

André Neves descreve essa metodologia como um trabalho 

centrado no usuário, o que possibilita aprofundar o conhecimento 

sobre esse elemento humano que será o destinatário do artefato 

criado e tem como forma de aplicação um modelo lúdico 

inspirado em card games (jogos de cartas). Veremos a seguir a 

mecânica da utilização dessa metodologia. 

Sua forma de aplicação, conforme descrita por Edgar 

José César de Figueiredo Neto em sua dissertação de mestrado, se 

desenvolve para abarcar as etapas principais de um projeto, a 

saber: definição do problema, exploração do problema, geração de 

alternativas, seleção de alternativas e evolução de alternativas 

(FIGUEIREDO NETO, 2010): 

 
O  processo  ocorre  como  um  jogo  de  cartas  

dispostas  em  tabuleiros  sequenciais.  Cada 

carta representa algum aspecto importante da 

definição do problema ou sugestivo para a 

criação da  solução  e  os  tabuleiros  abrigam  

agrupamentos  lógicos  destas  cartas.  Os  

designers  devem percorrer  os  tabuleiros,  

preenchendo-os  em seqüência e  voltando  para  

os  tabuleiros  anteriores sempre que necessário. 

(FIGUEIREDO NETO, 2010, p. 32) [9] 

 

Pelo formato lúdico do trabalho é possível criar 

associações entre as características da personalidade usada como 

exemplo (baseada em um ou mais indivíduos) e as peculiaridades 

a ele associadas. É possível, por exemplo, associar o 

comportamento do indivíduo com algum hobby de sua 

preferência, com um animal com o qual se identifique ou com 

uma profissão que desempenhe. Através dessas associações é 

possível entender seu comportamento, suas motivações ou (o mais 

proveitoso para o estudo do design) propor produtos e soluções 

que se apliquem a esse perfil de indivíduo. 

3. OBJETO DE ESTUDO 

3.1 A franquia Diablo 
Diablo é uma série de RPG de ação desenvolvida pela 

Blizzard Entertainment. Dados recentes indicam que a franquia já 

vendeu cerca de 30 milhões de unidades no mundo todo, fazendo 

de Diablo, uma das franquias de mais peso do segmento.  

Constituído por três jogos principais e suas respectivas 

expansões, a série Diablo encontra-se disponível para uma série 

de plataformas, sendo as principais, PC (Windows), PlayStation 3, 

Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One. Cada um de seus títulos 

marcaram época e agregaram boas notas em sites de crítica 

especializada, consolidando uma história de sucesso que 

contribuiu também para a publicação de diversos livros e 

quadrinhos que expandem o universo da série. 

3.2 A história 
A história-base de Diablo gira em torno de Santuário, 

um mundo criado para servir de lar para humanos e outros seres, e 

há muito tempo, desejado pelos Males Supremos, os principais 

antagonistas da série. Numa tentativa de impedí-los de tomar o 

controle sob Santuário, Tyrael — o arcanjo considerado guardião 

da humanidade —  os capturou.  

Diablo, um dos três Males Supremos, até então, em 

poder de Tyrael,  decide, então, usar os próprios humanos para 

conquistar seu objetivo, os seduzindo com falsas promessas de 

poder e riquezas. Com isto, uma brecha foi aberta para que 

demônios saíssem do Inferno para invadir Santuário, provocando 

assim, uma guerra. 

Em um certo momento, um bravo guerreiro decide se 

sacrificar na tentativa de conter a alma de Diablo dentro de si 

mesmo, após não conseguir detê-lo por métodos convencionais. 



Após falhar em seu objetivo, Diablo consegue se apoderar do 

corpo do guerreiro e assim, através de seu hospedeiro, libertar 

Mefisto e Baal, os outros dois Males Supremos. Seus planos, no 

entanto, foram desmantelados por um bando de heróis ao destruir 

Diablo e seus irmãos, porém, danificando a Pedra do Mundo, no 

processo. Este artefato havia sido criado há muito tempo atrás 

para manter Santuário longe de maus olhos.  

Eventualmente, Diablo ressurge das cinzas e consegue 

se apoderar das almas de seus outros dois irmãos, tornando-se 

poderoso e capaz o suficiente para declarar guerra ao Paraíso 

Celestial e ter sua vingança, até que seja impedido por um novo 

herói. 

3.3 A jogabilidade 
Os jogos da série Diablo contam com mecânicas de 

RPG (progressão de nível e habilidades, inventário) e um sistema 

de combate em tempo real, numa visão isométrica. No PC, o 

jogador controla o personagem e navega pela interface do jogo 

utilizando teclado e mouse, e nos consoles, utilizando o joystick. 

Ao iniciar o game, o jogador deve selecionar uma classe 

de personagem, o seu gênero (masculino ou feminino - se 

disponível) e dar um nome à ele(a). Este(a) personagem já possui 

uma história predefinida e uma vez criado(a), será o herói (ou a 

heroína) responsável por dar um fim às forças malignas que 

ameaçam a paz mundial. 

Assim como em todo jogo do gênero RPG, explorar os 

cenários, conversar com os NPCs (personagens não jogáveis 

criados para servir de contexto à trama) para conseguir ou 

entregar missões, matar inimigos para conseguir experiência e 

itens cada vez melhores, são ações fundamentais para progredir na 

história em que o jogo se passa. Essa história conta com capítulos 

(ou Atos) e cada um deles possui um nível de dificuldade 

progressivo, que aumenta à medida em que o jogador avança. 

4. APLICAÇÃO 
Com a aplicação da metodologia XDM, é possível 

adequar o artefato a ser produzido aos seus utilizadores, através 

do processo de criação de perfis de usuário e cenários de uso. 

Neste caso, foi proposto a estes jogadores um breve questionário 

com o objetivo de nos auxiliar a compreendê-los melhor e assim, 

através dos resultados, propor personagens que sejam mais de 

acordo com suas respectivas personalidades [10]. 

4.1 Carlos é um publicitário de formação e trabalha como 

redator. Considera-se quieto, reservado, tímido, sincero e possui 

temperamento forte. Tem como hobbies, ler, ver filmes e jogar. 

Seus gêneros de filmes favoritos são terror e comédia. Não possui 

pets. Sua habilidade de atenção aos mínimos detalhes, aliada a sua 

inteligência acima da média e sua força bruta, fariam de Carlos 

um Witcher em potencial.  

Witchers são caçadores profissionais de monstros. 

Possuem um perfil que não se encaixa com o de herói, tampouco 

com o de vilão – são, simplesmente, neutros, independentes. Sua 

capacidade de atenção e concentração permitem que os Witchers 

encontrem seus inimigos com muita precisão, através de sua visão 

geneticamente modificada. São exímios leitores e por conta disso, 

possuem um alto grau de informação sobre tudo que está ao seu 

redor, especialmente sobre monstros. Só matam um ser humano 

em último caso, mas não são conhecidos por terem muita 

paciência com provocações, portanto, é aconselhável não testar 

estes mutantes.  

Suas poções cuidadosamente preparadas, graças à um 

invejável conhecimento em Alquímia, são consumidas em 

antecedência à um combate, que geralmente não costuma durar 

muito tempo, tendo em vista o estilo de luta rápido e preciso 

destes misteriosos guerreiros. Possuem dois tipos de espadas que 

são selecionadas dependendo da ocasião: espada de aço, para 

humanos e animais, e espada de prata, para criaturas 

sobrenaturais. Witchers também são treinados no uso de Sinais, 

que são magias desenvolvidas para lhes protegerem, desarmar e 

derrubar oponentes, torna-los aliados temporariamente, deixa-los 

em chamas ou simplesmente, prendê-los.  

4.2 Lais é uma estudante de design e trabalha na área. Sua 

personalidade é descrita como sincera, verdadeira, cuidadosa, 

humilde e temperamental. Gosta de assistir seriados, jogar e ler. 

Seus gêneros de filmes favoritos são terror e drama. Possui pet. 

Seu instinto cuidadoso, bem como sua habilidade para resolver 

problemas, fariam da Lanceira, a classe de escolha de Lais. 

Os Lanceiros são um tipo de guerreiro que tem como 

uma de suas características, um aliado dracônico. São conhecidos, 

também, por seu perfil de protetor, graças à seu armamento 

pesado e intimidador, bem como suas habilidades de combate 

únicas. Possui uma conexão muito forte com os dragões e recebe 

destes, bênçãos que lhe auxiliam e lhe proporcionam vantagens 

exclusivas em batalhas. Naturalmente, o pequeno dragão que 

acompanha o Lanceiro,  cresce e com o tempo, se torna cada vez 

mais forte, lhe auxiliando não somente com bênçãos, como 

também, com magias de combate ofensivas.   

Sua arma de escolha – a lança, permite que um Lanceiro 

inflinja seus ataques tanto em linha de frente, como através de 

saltos, que são sua especialidade. O dano final causado, bem 

como as chances de acerto, dependem, em peso, da altura do salto, 

sendo necessário, investir pontos o suficiente nesta habilidade 

para garantir que o estrago causado seja o suficiente para eliminar 

de vez, qualquer ameaça.  

4.3 Olga é uma professora de jogos digitais e ilustradora. É 

distraída, hiperativa, e direta. Alguns de seus hobbies são jogar e 

desenhar. Seus filmes favoritos são Drácula, de Bram Stoker, O 

Rei Leão e O Hobbit.Possui pet.  

A classe Vanire se destaca por se tratar de um povo 

sábio, meditativo, contemplativo e bastante ligado à magia e à 

natureza. Também são conhecidos por sua aversão ao combate 

físico e a conflitos em geral por dedicarem a maior parte de seu 

tempo, estudando. Sua personalidade simples, mas que chama a 

atenção, é adornada com roupas leves e elegantes, sem um pedaço 

sequer de armadura. No entanto, ao ter suas terras ou interesses 

ameaçados, o Vanire se torna um indíviduo em que poucos 

ousariam a enfrentar. 

Resultado de anos de aprendizado, os Vanires 

desenvolveram a habilidade de utilizar os meios que a natureza 

lhes fornece para causar dano a seus inimigos, dispensando o uso 

de qualquer mecanismo para isto. Desde uma pedra, até um raio, 

qualquer objeto ou força natural que estiver a seu alcance, se torna 

uma arma mortal nas mãos de um Vanire, o que o torna uma das 

mais poderosas classes disponíveis, e a que Olga se identificaria.  

5. CONCLUSÃO 
Percebe-se, ao final deste estudo, que o design de jogos 

digitais é uma área de grande expressividade no mercado e ao 

mesmo tempo uma área em grande crescimento. Para que essa 



tendência permaneça em crescimento, percebe-se a necessidade de 

fortalecer o trabalho desses game designers com o uso de 

metodologias específicas. 

Ao aplicar uma metodologia específica chamada XDM, 

percebemos um caminho de aproximação entre os jogadores 

(público fundamental dos jogos) e os personagens a serem 

utilizados por eles em seu tempo de jogo. 

Vimos três exemplos de como novos personagens 

podem surgir ao se aprofundar a compreensão do perfil desses 

jogadores trazendo suas realidades para uma leitura de fantasia no 

ambiente do jogo. 

Em estudos futuros, percebe-se a possibilidade de 

avaliar a receptividade desses personagens por parte dos seus 

jogadores de inspiração. Desta forma, seria possível fechar o ciclo 

construtivo do jogo com o retorno ao elemento humano de algo 

construído para ele e testar seu grau de satisfação. 
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