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Figura 1: Duas telas de proposta de ação do jogo, envolvendo os personagens Trab e Flora.

Resumo

“Politicianz - O Jogo Politico” é um projeto de jogo 
para plataformas portáteis concebido como estudo de 
teoria do design aplicada aos videogames. Seu conceito 
visa  a  transmitir  ideias  fundamentais  sobre  politica 
para  jovens,  guardando  distancia  da  estrutura 
convencional de jogo educativo utilizada em softwares 
educacionais.  Com isso, o jogo pode ser posicionado 
mais  proximo  à  industria  de  videogames  de  larga 
escala,  com caracteristicas  que o tornam interessante 
para o publico-alvo.

Este  artigo  apresenta  o  estudo  com  foco  no 
processo de conceituação do jogo, que teve por base 
pesquisas  sobre politica,  jogos  digitais  e  plataformas 
moveis,  passando  pelo  processo  de   definição  dos 
elementos  de  jogo  relevantes  como  estilo  grafico, 
personagens, ambiente e elementos de jogabilidade.
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Abstract

"Politicianz - The Game of Politics" is a mobile game 
project, conceived as a study of design theory applied 
to videogames. The basic idea behind the game is to 
convey  the  fundamentals  of  politics  to  a  young 
audience, while keeping distance from the traditional 
educational software structure. By doing so, the game 
can be positioned closer to mainstream casual games, 
therefore becoming more attractive to gamers.

This  article  presents  the  studies  on  politics, 
videogames and mobile platforms behind the creative 
process, as well as detailed descriptions of the various 
game  elements  designed  to  achieve  the  goal  of  the 
project. These elements include graphics, game world, 
characters and gameplay features.
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1. Introdução

Ao  se  observar  o  panorama  político  brasileiro  das 
últimas  décadas,  é  comum deparar-se  com inúmeras 
denúncias e casos de corrupção e má administração de 
recursos públicos. Somada à impunidade decorrente da 
ineficácia  de  nosso  sistema  judiciário  e  à  falta  de 
fiscalização  por  parte  dos  eleitores  a  seus 
representantes  no poder,  a  banalização  destes fatores 
corrobora  para  a  consolidação  de  um  estado  de 
descrença da população no processo político em geral. 
Esta  situação  crítica  evidencia-se  com maior  clareza 
entre  os  jovens,  que  perdem  cada  vez  mais  cedo  o 
interesse  no  assunto,  assumindo  uma  postura 
conformista diante dos problemas públicos.

Neste sentido, pode-se falar em um distanciamento 
da sociedade dos assuntos que naturalmente deveriam 
ser do maior interesse e atenção de todos, uma vez que 
o  conceito  mais  amplo  de  política  pressupõe  um 
modelo  de  organização  em  prol  do  bem  coletivo 
(Arendt,  2009).  É  neste  contexto  que  se  justifica  o 
resgate  destes  e  outros  fundamentos  da  política,  a 
demonstração  de  sua  verdadeira  importância  e  o 
incentivo  à  participação  ativa  dos  jovens 
comprometidos com o bem-estar da população.

Para atingir  o público e transmitir estes conceitos 
de forma efetiva, optou-se pelo formato de jogo digital. 
Este suporte de comunicação é atrativo por constituir 
um meio de entretenimento popular entre os jovens e 
contar com recursos de interatividade. Além disso, os 
jogos  digitais  possuem  uma  imensa  capacidade  de 
transmissão de conhecimento. Mesmo os jogos que não 
se  enquadram  em  uma  categoria  propriamente 
educativa,  por  possibilitar  a  simulação  de  situações, 
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vêm  sendo  estudados  e  utilizados  como  agentes  no 
processo de aprendizagem.

2. Percurso Metodológico

O processo de construção do jogo foi estruturado sobre 
quatro  pilares  de  pesquisa  teórica:  jogos  digitais, 
política,  público  jovem  e  plataformas  móveis.  Este 
embasamento  teórico  possibilitou  a  compreensão  de 
sistemas  de  jogo  e  seus  papéis  educativos,  o 
aprofundamento  na  questão  política  apresentada  e  o 
conhecimento  e  delimitação  do  público-alvo  e  sua 
relação com smartphones e tablets. Em todas as etapas 
o  foco  do  projeto  esteve  na  experiência  e  nas 
necessidades do usuário.O  estudo  foi  orientado  com 
base  em  teorias  e  ferramentas  aplicadas  a  diversas 
áreas do design.

A partir  dos estudos teóricos,  foi  possível  extrair 
requisitos  para  a  concepção  do  jogo  em  seu 
funcionamento,  ambientação  e  estilo  gráfico, 
permitindo  por  fim  o  planejamento  da  interface  de 
jogo.

2.1 Jogos Digitais

A pesquisa  sobre  jogos  digitais  centrou-se  no  papel 
educacional  e  consequentemente  transformador  da 
sociedade deste suporte interativo, conforme as ideias 
de Jane McGonigal. Ao final, foram selecionados sete 
jogos  de  épocas,  gêneros,  temas  e  sistemas  diversos 
para uma análise com o objetivo de compreender seus 
processos  de  transmissão  de  conhecimento.  

Adicionalmente,  diversos  outros  jogos  foram 
considerados durante o estudo, especialmente no que 
tange  a  casos  notáveis  de  interações  multijogador, 
ambientação  e  características  de  jogabilidade  e 
funcionamento.

Desse ponto foi possível traçar elementos de game 
design comuns a todas as épocas e gêneros analisados, 
bem como definir parâmetros sobre como lidar com a 
criação de um metajogo: o “jogo dentro do jogo” que 
muitas  vezes  é  criado  quando jogadores  mestram as 
técnicas,  bugs e  demais  regras  e  executam  um 
powerplay  voltado somente a resultados, quebrando a 
imersão no universo do jogo.

2.2 Política

A  etapa  de  estudo  sobre  Política,  o  tema  do  jogo, 
buscou  embasamento  teórico  conceituando  e 
analisando  o  termo  e  suas  implicações  práticas  no 
contexto  estudado  com  o  objetivo  de  identificar  as 
deturpações  conceituais  e  delimitar  sua  abrangência. 
Desta forma foi possível apontar os fundamentos que 
deveriam  ser  abordados  no  jogo.  

A distância estabelecida entre o Estado, visto como 
controlador  do  sistema  politico,  e  o  cidadão,  como 
submisso a ele, foi identificada como uma das causas 
da  descrença  observada  aqui  como  problema  a  ser 
desmistificado.  A  partir  da  visão  de  Hannah  Arendt 

sobre  o  tema  foi  possível  determinar  o  conceito  de 
Ação  Política  (resultado  do  fazer  humano 
presumidamente solidário em relação a algum grupo) 
como  elemento  básico  do  jogo,  trazendo  o 
jogador/personagem para o centro do processo politico, 
tornando-o  consciente  do  papel  de  agente  decisivo 
tanto em sua comunidade quanto na Política de Estado. 
Enxerga-se  inerente  a  esta  estrutura  a  presença  de 
conceitos  como  os  de  ideologia,  cidadania, 
coletividade, liberdade, Estado e governo.

2.3 Público-alvo

Para  a  definição  do  público-alvo,  o  grupo  trabalhou 
com um modelo já conhecido para o mercado de jogos 
digitais, pautado também pela legislação brasileira, que 
define uma idade mínima para o exercício do voto. A 
decisão de tomar um público de maneira  arbitrária  - 
realizando a pesquisa sobre este grupo posteriormente - 
foi necessária tendo em vista o exíguo prazo das etapas 
iniciais do projeto.

O público-alvo de Politicianz é formado por jovens 
brasileiros, com foco na faixa etária situada entre 16 e 
25  anos,  com  acesso  a  plataformas  móveis  como 
tablets e smartphones. Esta fase da vida marca o início 
de  sua  participação  no  processo  eleitoral  e 
envolvimento com a política de estado. Além disso, os 
indivíduos deste grupo acompanharam a evolução dos 
videogames e computadores domésticos mostrando-se 
familiarizados  com  estas  plataformas  de  interação  e 
entretenimento e receptivos a novas tecnologias.

2.4 Plataformas móveis

A escolha de smartphones e tablets como plataformas 
para o desenvolvimento do jogo se deu pelo seu grande 
apelo  e  sua  crescente  popularização  entre  os 
representantes  do  público-alvo.  Estes  dispositivos 
guardam uma relação de extrema proximidade com seu 
usuário,  sendo tratados como objetos  de  uso pessoal 
indispensáveis,  e  inseparáveis  de  seu  dono.  Além 
disso,  o  caráter  portátil  e  multifuncional  destes 
dispositivos  maximizam  as  situações  de  acesso  ao 
aplicativo.

Transpondo todos os conceitos elaborados ao longo 
do projeto para as plataformas móveis, foi pensado que 
os esquemas de controle devem ser claros, concisos e, 
na  medida  do  possível,  modulares.  Isso  se  faz 
especialmente  necessário  levando em consideração  a 
variedade de formatos de tela e propostas de uso de tais 
equipamentos. Desde os primeiros esboços do projeto 
em 2010,  houve uma  notável  evolução  dos  tipos  de 
tela,  capacidade  de  processamento  de  smartphones  e 
tablets,  e  mesmo o  início  de  uma  convergência  das 
plataformas  com  os  computadores  e  notebooks 
convencionais.

Outro ponto a se considerar, além dos comandos do 
usuário,  é  a  interface  gráfica  adaptada  para  a 
plataforma. Dispositivos móveis podem ser utilizados 
em ambientes com menor controle de luminosidade e 
ruído, comparados a um escritório ou quarto.  Assim, 
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todo  elemento  visual,  seja  ele  texto,  símbolo  ou 
cenário,  deve  ser  projetado  de  forma  a  não  ter  sua 
compreensão afetada pelas variáveis de ambiente.

Uma  maneira  de  conciliar  essa  necessidade  de 
elementos  visuais  claros  com  uma  proposta  gráfica 
interessante  é  a  adoção  de  um  estilo  de  arte  vivo, 
"cartunesco" para o universo de jogo. Jogos de visual 
muito realista,  ou carregado,  acabam por trazer  uma 
complexidade  adicional  ao  mundo,  e  dada  a  grande 
carga cognitiva proposta para "Politicianz" pode-se ver 
que um estilo visual mais simples configura-se como 
uma alternativa adequada.

3. O jogo

A  partir  dos  requisitos  oriundos  da  etapa  inicial  de 
pesquisa,  foi  possível  construir um ambiente de jogo 
adequado aos objetivos do projeto. A concepção deste 
ambiente compreende a definição do universo em que 
se  desenvolve  sua  narrativa  (tempo,  espaço, 
personagens  e  suas  histórias)  e  a  forma  como ele  é 
apresentado (estilo visual). 

Politicianz  busca  afastar  a  conotação  negativa, 
repetitiva  e  tediosa  sob  a  qual  o  tema  político  é 
enquadrado sobretudo pelo público-alvo. Neste sentido 
torna-se  imperativo  sair  da  representação  fiel  do 
mundo real.  Esta concepção  ainda se fundamenta na 
qualidade escapista dos jogos digitais, como meio de 
fuga da realidade (McGonigal, 2009).

Por  outro  lado,  visto  que  o  tema  político  é 
essencialmente  humano  (Arendt,  2009),  justifica-se 
situar o jogo em um espaço comum à organização da 
sociedade ocidental contemporânea, guardando relação 
mais concreta com o mundo no qual público-alvo está 
inserido  e  posicionando  a  atuação  política  em  uma 
esfera mais palpável para o jogador.

Para  conciliar  estes  dois  pontos  aparentemente 
divergentes,  o  universo onde se passa  o jogo  possui 
uma  estrutura  de  relação  metonímica  com o  mundo 
contemporâneo,  em que uma cidade fictícia funciona 
como  recorte  do  mundo  real,  com  suas  tensões, 
divisões  e  organização.  Já  sua  representação  visual 
busca dar o tom fantasioso e escapista que a proposta 
sugere.  Esta condição se molda à proposta de uso de 
estereótipos  de  personagens  análogos  à  vida  real, 
marcando  características  de  diversidade  cultural, 
econômica e social e evidenciando o papel ideológico e 
as  tensões  políticas  provocadas  pelas  diferenças  de 
interesses com clareza.

3.1.1 Estilo Visual

O estilo visual  do jogo possui elementos gráficos  de 
traços simples e caricatos, com um toque de humor e 
ampla gama cromática, criando um ambiente alegre e 
dinâmico.  Estas  características  proporcionam  uma 
interessante  aproximação  com  o  estilo  gráfico 
cartunesco  em duas  dimensões  explorado  em alguns 
jogos  bastante  conhecidos  como  “The  Legend  of 
Zelda:  The  Wind  Waker”  (Nintendo,  2005)  a  série 
“Super Mario Bros.” (Nintendo).

Além  disso,  a  adoção  de  um  estilo  sintético  e 
bastante apoiado na variação de cores faz com que os 
elementos visuais possam ser claramente identificados 
mesmo  com  as  limitações  de  tamanho  de  tela  e 
luminosidade inerentes às plataformas móveis.

3.1.2 Universo do jogo

A  história  de  Politicianz  se  passa  em  um  mundo 
específico: a cidade fictícia de “Politicity”. Localizada 
em uma ilha flutuante para ressaltar sua condição de 
recorte do mundo real, a cidade é setorizada em áreas 
análogas a ele, como o campo, zona industrial, centro 
financeiro e áreas residenciais centrais e periféricas.

Figura 2: Politicity, a cidade fictícia do jogo.

Politicity  tem  uma  população  diversificada  que 
pode  ser  resumida  por  4  personagens  principais 
controláveis durante o jogo que representam 4 perfis 
políticos  relacionados  a  classes  diferentes:  Cid 
(representante do centro cosmopolita), Peri (habitante 
da  periferia,  socialmente  engajado),  Trab  (líder 
sindicalista  numa  grande  indústria)  e  Flora  (jovem 
ambientalista).

Figura 3: Os personagens de Politicianz

Cada  personagem  é  associado  a  uma  cor  que 
representa  também  sua  ideologia  e  se  manifesta 
visualmente na forma de paletas cromáticas específicas 
que compões o cenário em que ele está atuando. Ao 
jogar  com  Cid,  por  exemplo,  o  jogador  será 
apresentado a um mundo cujas cores possuem um tom 
azul realçado, enquanto com Peri esse mesmo mundo 
terá um matiz amarelado.

Assim como no mundo real,  cada área da cidade 
enfrenta  problemas  específicos  de  seu  contexto,  que 
devem ser resolvidos por meio da ação política de um 
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dos personagens principais. Ao longo do jogo também 
é possível perceber que há problemas de maior escala, 
que só poderão ser resolvidos com a união de toda a 
comunidade.

3.2 Mecânica de jogo

Essencialmente,  Politicianz  é  um  jogo  baseado  na 
execução de uma série de pequenas missões com cada 
personagem.  As  missões  tem  curta  duração, 
apropriadas a suportes móveis, e alternam segmentos 
de  ação  intensa  com  trechos  de  raciocínio  rápido  e 
lógica. Apesar da variedade de elementos de ação em 
cada missão, o ponto comum entre elas é a presença do 
conceito  de  ação  política  -  em  suas  mais  diversas 
manifestações.

A ideia de mesclar o conceito com a ação tem por 
intuito "diluir" o conteúdo cognitivo a ser transmitido, 
evitando um recurso tradicionalmente visto em jogos 
educativos, a "trívia" (quando o jogo é interrompido ou 
finalizado, e só então uma informação é passada). Para 
atingir tal efeito, o conceito de ação política deve ser 
destrinchado a ponto de se extrair  a  essência  de seu 
significado.

Em  Politicianz,  isso  pode  ser  manifestado  em 
pequenas ações do cotidiano, normalmente vistas sem 
vinculação com o conceito de Ação Política: resolver 
pequenos  problemas  de  um  grupo  de  pessoas, 
mobilizar um grupo de amigos por uma causa comum, 
etc. Todas essas experiências vão crescendo ao longo 
do jogo e ganhando em complexidade até envolverem 
o mundo da política como ele normalmente é visto.

Além de  apresentar  a  Ação Política  desse  modo, 
conhecimentos inerentes  ao próprio  gameplay podem 
ser  dispostos  de  maneira  leve  e  pouco  intrusiva. 
"Rocket Knight", da Konami, apresentou como solução 
para os “tutoriais” a exibição de comandos simples e 
rápidos como placas no cenário, vistas facilmente pelo 
jogador à medida que ele se depara com obstáculos.

Um exemplo é a primeira missão do personagem 
Trab, "Fuga da fábrica": nela, o jogador terá que tirar o 
personagem  de  uma  perigosa  fábrica  em  chamas, 
enquanto  procura  coordenar  os  esforços  de  seus 
colegas para que todos saiam com segurança.

Comparado  com  um  jogo  de  ação  casual,  nessa 
missão os elementos de  gameplay tradicionais podem 
ser facilmente percebidos. Acontecimentos em grande 
velocidade, obstáculos que requerem reflexos precisos, 
perigos  reais  (que  podem,  de  fato,  levar  ao  fim 
prematuro do jogo). Já o conceito de ação política se 
manifesta  na  história  por  trás  do  episódio  e  na 
necessidade de pensar e planejar as ações visando ao 
resgate dos colegas de Trab.

Esse conjunto inicial de missões, intitulado "Fase 
Cidadão", é seguido da "Fase Representante", em que 
os personagens serão alçados ao poder público e terão 
que lidar com questões como representação partidária, 
projetos de lei e até mesmo comícios políticos.

Na “Fase  Representante”,  a  ação desenfreada  das 
primeiras  missões  é  desacelerada  em  prol  de  uma 
maior  quantidade  de  momentos  de  planejamento  e 

raciocínio  lógico.  Cada  personagem,  por  razões 
diferentes,  terá que aprender a conciliar os interesses 
de  diversos  setores  da  população,  e  nesse  momento 
aprenderá a olhar o mundo político por um outro viés - 
o da representação perante uma coletividade.

As  fases  finais,  por  sua  vez,  apresentam  duas 
situações  de  grande  complexidade.  A  primeira  delas 
ocorre  no  misterioso  distrito  de  "Corruptown",  onde 
uma grande  rede  de  corrupção  e  intrigas  colocará  o 
jogador  em contato  com decisões  de  grande  peso  e 
coragem.

Nesse  momento  do  jogo,  a  ideia  é  apresentar  ao 
jogador pesados dilemas, a oferta  de "oportunidades" 
como muito vemos no mundo real. Ceder às pressões e 
se entregar aos corruptos desse bairro levará o jogo a 
um  fim  prematuro  -  ainda  mais  justificado  pelas 
consequências negativas de tal ação em Politicity.

Em contrapartida, buscar uma ação correta e prezar 
pela justiça se mostrará  como a melhor saída para o 
jogador,  mas  para  isso  ele  terá  de  combater  grupos 
perigosos  de  vilões  pouco  dispostos  a  terem  seu 
"esquema"  quebrado.  Nesse  momento,  é  retomado o 
lado  "ação"  do  jogo,  preparando  o  jogador  para  os 
momentos finais.

A missão final, por sua vez, acontece na ocasião de 
uma  calamidade  pública,  em  que  cada  um  dos  4 
personagens terá um papel vital em salvar a cidade de 
uma  catástrofe  natural  que  decidirá  o  futuro  de 
Politicity.

Juntar diferentes personagens numa missão comum 
é um recurso já utilizado em outros jogos (como "Final 
Fantasy  VII",  "Heavy  Rain"  e  "Sonic  the  Hedgehog 
'2006'")  e  permite  ver  uma  mesma  sequência  de 
diversos  pontos  de  vista,  aumentando o  interesse  do 
jogador em completar a história de cada personagem 
para ter uma melhor compreensão de toda a aventura.

Ao final de cada missão, o jogador terá o feedback 
imediato de suas ações, e poderá compartilhar os feitos 
de seu personagem por meio de notificações em redes 
sociais.

A  questão  de  compartilhamento  e  propriedades 
multijogador  foi  pensada  em  profundidade  na 
concepção  de  Politicianz.  Apesar  da  ideia  inicial  de 
tornar o jogo um mundo aberto e cooperativo, fruto do 
próprio conceito de política, optou-se por fechar a ação 
num universo single player.

Tal  decisão  foi  tomada  pensando-se  no 
desenvolvimento  de  um  possível  metajogo  entre  os 
usuários,  que  poderia  comprometer  a  imersão  nos 
conceitos  de  Politicianz.  Experiências  multijigador 
baseadas em grande imersão podem ser comprometidas 
por um metajogo baseado em powerplay, o que não é 
interessante no contexto.

"Powerplay" compromete jogos com grande carga 
de  conhecimento  pois  trazem  a  atenção  do  jogador 
somente  para  marcadores  quantitativos,  como 
quantidade de pontos, vitórias ou nível do personagem. 
Normalmente visto em MMORPGs e FPS, os recursos 
e  técnicas  que  permitem  a  execuçao  de  powerplay 
muitas vezes são gerenciados para que fiquem distantes 
de  modo  de  jogo  para  somente  um  jogador, 
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especialmente  em jogos  que  oferecem  um modo  de 
história.

No que tange à jogabilidade, os comandos e objetos 
do  jogo  recorrem  a  uma  estrutura  convencional  e 
simples  baseada  em  um  joypad virtual  e  vistas  de 
terceira  pessoa.  Essa  estrutura  permite  grande 
flexibilidade  na  realização  de  missões  de  cunho 
variado,  além de  simplificar  a  curva  de  aprendizado 
para  o  jogador  novato.  Conforme  foi  explicado 
anteriormente,  utilizar  um joypad virtual  permite  a 
adequação da sequência de comandos a mais de uma 
plataforma móvel, tendo em vista a imensa quantidade 
de  formatos  de  tela  disponíveis  nos  aparelhos 
disponíveis no mercado.

4. Conclusão e desdobramentos

Em virtude  do  período  de  realização  do  jogo  como 
projeto  acadêmico,  que  data  de  2010,  o 
desenvolvimento  centrou-se  na  conceituação  de 
ambiente  e  mecânica  de  jogo,  com  a  produção  de 
algumas  imagens  conceituais  e  esboços  de  interface 
gráfica. Logo, a etapa seguinte consiste em atualizar e 
rever  alguns  pontos  em  relação  a  plataformas, 
jogabilidade e conceito e,  principalmente,  estudos de 
interface gráfica.

Por se tratar de um projeto não apenas acadêmico, 
mas também voltado para produção e lançamento ao 
consumidor final, é crucial que ele esteja alinhado com 
o mercado. Posteriormente,  buscaremos  parceiros 
interessados  em  se  juntar  ao  projeto  para  atuar  em 
pontos-chave do desenvolvimento, como programação, 
plataforma de distribuição e assuntos legais.

A  ideia  que  norteia  a  etapa  atual  do  projeto  é 
disponibilizá-lo  a  jovens  em  tempo  hábil  para  as 
eleições nacionais de 2014.
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