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RESUMO 

Os jogos saíram do plano puramente físico e transcenderam para o 
virtual e o ciberespaço. Com o crescimento da demanda e o 
desenvolvimento de novas tecnologias, diversas áreas de 
conhecimento foram sendo absorvidas pela indústria de games. 
Duas áreas essenciais na produção de jogos são design gráfico e 
arquitetura, especificamente na construção do level design, ou 
design de níveis. Como esses dois campos de conhecimento 
podem ser explorados no desenvolvimento de um jogo e as 
possíveis interações entre eles na criação do level design são as 
questões principais a serem analisadas neste artigo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 Considerado como uma constante antropológica - um 
tipo especial da atividade humana (WALZ, 2010), os jogos saíram 
do plano puramente físico e transcenderam para o virtual e o 
ciberespaço. Com o crescimento da demanda e o desenvolvimento 
de novas tecnologias, diversas áreas de conhecimento foram 
sendo absorvidas pela indústria de games.  

 Neste artigo o objetivo foi analisar as interações entre 
duas áreas de conhecimento essenciais na produção de jogos 
eletrônicos – o design gráfico e a arquitetura – especificamente na 
construção do level design. 

 Para tal, conceitos concernentes a cada uma dessas áreas 
foram estudados separadamente em dois tópicos principais, a 
saber, arquitetura e level design. No primeiro foram estudados os 
conceitos de espaço, imersão, jogabilidade e funcionalidade no 
jogo. No segundo, foram estudados os elementos que compõem o 
level design e sua construção. Os pontos de interação 
identificados em cada um dos tópicos foram utilizados como 
heurísticas a serem observadas no estudo de caso do jogo Prince 
of Persia: sands of times.  

2. JUSTIFICATIVA 
 Tendo em vista a ascensão dos jogos eletrônicos ao 
patamar de produto cultural e manifestação de arte e sendo a 
indústria de games, atualmente, mais produtiva do que a de 
cinema (SANTAELLA; FEITOZA, 2009), essa pesquisa se 
mostra relevante ao se propor a mapear os pontos de interações 
entre dois campos de conhecimento de grande importância para a 
criação de jogos eletrônicos, o design gráfico e arquitetura, 
contribuindo não só no campo acadêmico e teórico, mas ao 

fornecer subsídios práticos que possam ser observados e aplicados 
no desenvolvimento do level design.1  

3. OBJETIVOS 
Esta pesquisa tem como objetivo geral mapear as interações entre 
os campos de conhecimento do design gráfico e arquitetura no 
contexto da criação de jogos eletrônicos, e como objetivos 
específicos: 

 - Compreender a construção do level design. 

 -  Mapear os pontos de interação entre design gráfico 
 e arquitetura na criação de jogos. 

 - Analisar as interações identificadas dentro de jogos 
específicos (a definir). 

4. REVISÃO TEÓRICA 
4.1 Jogos 

Apontado por Huizinga (2004) como um fato mais 
antigo que a cultura, o jogo é considerado uma constante 
antropológica – um tipo especial da atividade humana (WALZ, 
2010). 

Para Jull (2004, apud, SANTAELLA e FEITOZA) o 
jogo é: 

“um sistema formal baseado em regras, com 
um resultado variável e quantificável, no 
qual diferentes resultados são atribuídos por 
diferentes valores, o jogador empenha um 
esforço a fim de influenciar o resultado, o 
jogador sente-se vinculado, e as 
consequências da atividade são opcionais e 
negociáveis.” 

Com o avanço tecnológico os jogos saíram do plano 
puramente físico e transcenderam para o virtual e o ciberespaço e 
os jogos eletrônicos acabaram por se tornar um “expressivo e 
complexo fenômeno cultural, estético e de linguagem” 
(SANTAELLA e FEITOZA, 2004). A indústria de jogos 
eletrônicos acabou então agregando e absorvendo diversas áreas 
de conhecimento, como o design e a arquitetura, que são o foco 
deste estudo.    

                                                                 
1Level design é entendido como a ferramenta de jogo que define 

tanto a experiência espacial no território do jogo como provê 
diversão. (BORRIES; WALZ; BÖTTGER, 2007). 



Desde as primeiras conceituações de Huizinga sobre 
jogos era entendido que todo jogo se processa e existe no interior 
de um campo previamente delimitado, de maneira material ou 
imaginária, deliberada ou espontânea (Huizinga, 2004, p.13). 
Mais recentemente WALZ (et al 2010) simplificou esse fato ao 
estabelecer que jogos e o jogar são práticas humanas em um 
espaço.  

4.2 Arquitetura 
4.2.1 Espaço, Irmersão e Jogabilidade 

Dentro do contexto dos jogos eletrônicos é fácil 
entender ou considerar que a arquitetura está presente puramente 
no cenário, na estética, mas um dos pontos importantes a respeito 
da arquitetura é que ela não diz respeito somente ao construído ou 
ao visível. August Perret (1874) ao definir arquitetura diz que esta 
é “a arte de organizar o espaço e é pela construção que ela se 
expressa”. Outra definição dada por ZEVI (1918, p.18) diz que: 

“a arquitetura não provém de um conjunto de 
larguras, comprimentos e alturas dos elementos 
construtivos que encerram o espaço, mas 
precisamente do vazio, do espaço encerrado, do 
espaço interior em que os homens andam e 
vivem.” 

Nos jogos eletrônicos esse espaço interior ou abstrato é 
conhecido como gamespace ou playspace, e é um dos elementos 
mais importantes do jogo, onde este se desenvolve e acontece. 
SCHELL (2011) diz que, no processo de construção de um jogo, é 
necessário eliminar todos os efeitos visuais, toda a estética e, 
examinar e manipular a construção do espaço abstrato até que se 
esteja satisfeito com seu layout. O que ele propõe é o estudo do 
espaço abstrato no qual o jogo vai acontecer da mesma maneira 
que um arquiteto pensa uma construção: a partir do espaço vazio, 
das atividades e interações que vão acontecer ali.  

 No entanto, o espaço estético, ou melhor, a estética do 
espaço é fundamental por ser responsável não só pela criação e 
sustentação do interesse de quem joga um título pela primeira, 
mas pela imersão e envolvimento do usuário no jogo (ROLLING 
e ADAMS, 2003). A estética do espaço é constituída pelos 
elementos construídos e presentes neles, mudar o ambiente e suas 
características é mudar o jogo (ibdem), temos então a arquitetura 
como instrumento de imersão.   

Para o game designer, segundo SCHELL (2011), o ideal 
é enxergar simultaneamente esses dois espaços, o abstrato 
funcional e o espaço estético, que o jogador irá experimentar e a 
maneira como eles se inter-relacionam. 

 

4.2.2 Funcionalidade no Jogo 
Outro ponto a ser destacado aqui é que o design 

arquitetônico suporta a jogabilidade, segundo Adams (2003), 
ajudando a definir desafios e ações a serem tomadas pelo jogador, 
sendo essa a função primária da arquitetura em jogos eletrônicos.  

Por jogabilidade entende-se “uma ou mais séries de 
desafios causalmente vinculados em um ambiente simulado” 
(ROLLING e ADAMS, 2003). Quando se fala do design 
arquitetônico dando suporte a jogabilidade, fala-se do cenário do 
jogo sendo construído de modo que os personagens possam 
interagir com ele, seja para fins de movimentação (escalando 
muros ou outros elementos), seja para defesa (esconder-se), atacar 

(utilizando pedras ou objetos dispostos em cena contra os 
oponentes) ou para destruir elementos e abrir passagens.  

 

4.3 Level Design 
Como dito anteriormente, o level design é espacial, 

arquitetônico em sua natureza e os níveis de um jogo são 
experiências espaciais de ambientes (CHEN e BROWN, 2001). 
Ao entender que o level design exerce funções tanto de imersão 
(experiência espacial) quanto de jogabilidade, entende-se também 
que o papel do designer ou arquiteto de níveis é projetar uma 
experiência e que projetar essa experiência não é tão diferente de 
projetar arquitetura (Ibdem).  

Neste sentido, Adams (2010) define o level design como  

o processo de construção da experiência que vai ser oferecida 
diretamente para o jogador, usando componentes disponibilizados 
pelo designer. 

 

4.3.1 Elementos do Level Design 
Dos pontos que Adams aponta como essenciais no 

design de níveis, destacam-se, como correspondentes à atuação do 
level designer, os seguintes:  

- O espaço do jogo: o mundo em que o jogo acontece e 
como o jogador poderá se mover nele. 

- As condições iniciais de cada nível: os oponentes e 
desafios que o jogador vai encarar e os recursos que ele 
vai poder encontrar e controlar na paisagem. 

- A estética e disposição do level: como o jogo vai se 
parecer visualmente, incluindo as referências que evoca.  

 

4.3.2 Construção do Level Design 
Na construção do level design, leva-se em consideração 

todos os aspectos do jogo: seu gênero, a construção estética, sua 
direção de arte, personagens e sua dinâmica, codificação. A partir 
disso, Adams e Rollings (2007) apresentam 11 estágios listados 
por Knowles (2004) que devem ser considerados nesse processo 
de construção. Aqui, levaremos em consideração apenas os 
estágios que dialogam com as áreas de design e arquitetura, são 
eles: 

1. Planejamento - criação dos esboços de como será cada 
level o que diz respeito às áreas chave: gameplay 
(jogabilidade), arte, performance e programação.  

- Gameplay: no planejamento da jogabilidade 
devem ser considerados: layout, áreas disponíveis 
para confrontos, condição de finalização do level, 
localização de recursos (armas, vidas extras, 
powerups...), localização inicial e final do jogador, 
localização dos oponentes ou outros personagens, 
elevações e verticalização do cenário e da 
perspectiva, áreas secretas, eventos especiais, 
pontos de referência (onde o personagem se 
localiza dentro do level e do jogo como um todo), 
possibilidades de destruição do cenário ou de 
outros elementos ao longo do level e storytelling.  

- Direção de arte: é determinado o escopo do level 
e decido o nível de detalhamento da arte final, bem 



como a escala das coisas, revestimentos, texturas, 
objetos e outros elementos.  

- Performance:  aqui é definido como a 
performance dos personagens vai ser definida 
dentro do mundo do jogo e como eles vão interagir 
com cenários e objetos dispostos.  

2. Prototipação e revisão do level – na fase de 
prototipação o que vai ser avaliado é a jogabilidade e 
interação no jogo, somente a geometria básica e a 
paisagem simplificada do game world aparecem junto 
com texturas básicas e modelos temporários. Nesta fase 
problemas de performance, codificação do jogo e 
escalonamento dos elementos do game world são 
corrigidos.  

3. Refinamento e fechamento – Depois da revisão do 
level completa inicia-se a fase de refinamento do jogo e 
de seus elementos. Aqui, a parte estética e artística do 
jogo é finalizada, últimos ajustes são feitos e o jogo em 
sua versão final é fechado.   

4.4 Estudo de Caso: Prince of Persia – sands 
of times 

O jogo de aventura Prince of Persia – sands of time faz 
parte da franquia Prince of Persia criada por Jordan Mechner em 
1989. Lançado em 2003, Sands of time se passa na antiga Pérsia e 
se foca na história do Príncipe que, ao desencadear um mal 
mortal, começa uma busca para restaurar a paz e o tempo 
utilizando as areias do tempo que permite que ele “apague o 
passado, contemple o futuro e congele o presente” (Metracritic / 
Ubi Soft). 

Segundo Yannis Mallat, produtor da Ubi Soft2 e um dos 
responsáveis por Sands of Time, desde o início o jogo  

“era sobre o level design. Cada um dos 
movimentos do príncipe conduziu o gameplay. 
(...) Todos os aspectos da animação e 
comportamento do príncipe tiveram uma 
correspondência na geometria de um nível. O jogo 
era muito sensível ao contexto: você precisa de 
um muro para fazer uma manobra de parede; você 
precisa de uma coluna para deslizar para baixo”  

 A escolha do jogo para esta análise, portanto, se deu por 
suas características de jogabilidade e possibilidades de interação 
do personagem com a arquitetura. As heurísticas foram 
determinadas de acordo com tópicos dos itens 4.2 e 4.3 anteriores.  

 

4.4.1 Imersão e Construção Visual 
- Antiga Pérsia como cenário  

 O jogo acontece praticamente todo dentro de palácios, 
ou em pontes entre estes. Pode-se ver características marcantes da 
arquitetura persa em todos os ambientes internos e externos: 
detalhes em relevo nas paredes dos palácios, pisos revestidos de 
ladrilhos no interior de escala monumental, grandes colunas com 
capitéis jônicos, estruturas arqueadas, detalhes em relevo nas 
paredes, portas de madeira com detalhes e entalhes e peças de 
tapeçaria e cortinas em alguns ambientes.  

                                                                 
2 Ubi Soft é uma empresa francesa de publicação de jogos 

eletrônicos.  

 

 
Imagem 01: Captura de tela de cena externa do jogo Prince of 

Persia: sands of times. Imagem produzida pela autora. 
 

- Mudança da fotografia do jogo 
 A paleta de tons terrosos é predominante no jogo, 
porém quando a adaga é ativada tanto a paleta de cores muda para 
tons sépia, com contraste mais acentuados e imagens com menos 
definição, como o ritmo do jogo fica mais lento.  

 
Imagem 02: Captura de tela de um momento em que a areia do 

tempo é ativada. Imagem produzida pela autora. 
 - Nuvens de areia do tempo 
 A mesma mudança na paleta de cores descrita no item 
anterior ocorre quando o príncipe entra em contato com as nuvens 
de areia do tempo que ficam dispostas em pontos estratégicos ao 
longo do jogo. Quando em contato com essas nuvens o 
personagem acessa do futuro e prevê a solução de enigmas.  
 

 
Imagem 03: O personagem se aproxima da nuvem de areia. 

Imagem produzida pela autora. 
 

4.4.2 Condições Iniciais de Cada Nível (oponentes e 
desafios) 

- Oponentes 
No jogo, o príncipe tem alguns oponentes recorrentes, 

criaturas de areia (fracas, com vestes vermelhas ou despidas e 
fortes, com vestes azuis), além de pássaros e morcegos que 
aparecem do exterior dos palácios.  Para se mover em combate o 



príncipe usa todos os elementos arquitetônicos e decorativos que 
estão em cena.  

 
Imagem 04: Criaturas de areia. Imagem produzida pela autora. 

 

- Lâminas e postes giratórios  
Em alguns pontos do cenário postes giratórios com 

lâminas ou spikes no piso aparecem para dificultar a passagem e o 
deslocamento do personagem.  

 
Imagem 05: Postes giratórios com lâminas. Imagem produzida 

pela autora. 
 

4.4.3 Funcionalidade no Jogo: Movimentação  
- Movimentos de parkur 
Com movimentos inspirados no parkour3, que é um 

treino de transposição de obstáculos no ambiente, como equilibrar 
e escalar muros e saltar vãos, o personagem utiliza praticamente 
todos os elementos dispostos em cena e o cenário em si para se 
movimentar. Muros, postes, pontes destruídas, detalhes 
decorativos esculpidos nas paredes do palácio, cortinas e traves 
são utilizados como suporte para movimentação do príncipe no 
decorrer do jogo. 

 

                                                                 
3 Fonte: http://www.tracer.com.br/parkour/ (acesso em outubro 

2017) 

 

Imagem 06: O personagem utilizando detalhe construtivo para se 
movimentar. Imagem produzida pela autora. 

 
- Elementos arquitetônicos e decorativos  
O personagem pode interagir, para fins de 

movimentação, com praticamente todos os elementos dispostos 
em cena, vigas, postes, traves de iluminação ou decorativas no 
exterior do palácio, cortinas e objetos no interior dos ambientes. 
Ele interage com esses elementos também para pegar impulso ao 
saltar e lutar com oponentes. 

 

 

Imagem 07: O personagem utilizando cortina para se movimentar 
no cenário. Imagem produzida pela autora. 

 

4.4.4 Funcionalidade no Jogo: Interação de 
Construção e Destruição de Cenários  

- Elementos de madeira 
Em alguns ambientes, objetos de madeira como 

armários, baús, portas e mesas, podem ser destruídos ou 
deslocados para abrir passagens secretas. 

 

 



Imagem 08: Personagem interagindo com mobiliário.  Imagem 
produzida pela autora. 

 
- Destruição de elementos arquitetônicos 
Ao longo do cenário alguns dos elementos 

arquitetônicos e estruturais como vigas, muros, paredes internas e 
pontes estão destruídas ou se danificam quando o personagem 
tenta passar por eles.  

 
Imagem 09: Detalhes construtivos se deteriorando à medida que o 

personagem passa por eles.  Imagem produzida pela autora. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conforme foi visto neste estudo o level design é o 

determinante da imersão, dos desafios e da diversão do jogo e 
ao entender suas funções e os elementos que o compõem, 
entende-se também que o papel do designer ou arquiteto de 
níveis é projetar uma experiência, o que como foi visto, não é 
diferente de projetar arquitetura. Fica claro, então, que o 
conhecimento dos campos de conhecimento de design e 
arquitetura e as interações eles são essenciais para a construção 
de um bom jogo. 

 Este tipo de estudo pode contribuir para 
desenvolvimento não apenas de jogos, mas de outros ambientes 
virtuais como simuladores de realidade virtual. Desdobramentos 
deste estudo podem se debruçar sobre outros jogos de outras 
franquias, revelando outros tipos de influencias construtivas e 
estéticas.  
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