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Abstract. With the continued growth of the video games market and the rising
quality standard demanded by its consumers, game developers must find new
methods to make the best possible experience to their users. Human emotions
emerge from any activities we do and influence its execution, from how pleasant
we consider the activity, to our motivation to repeat it. Therefore it is necessary
to understand how the players’ mind works and know how to use the available
game resources to trigger desirable emotions on them, this way providing me-
morable and great user experience. This paper seeks to study players’ psycholo-
gical profiles and the most common emotions felt by them while playing a game
and how they can impact in user experience, and then propose methods on how
to trigger desirable emotions using game components. Therefore the expected
results is to make a document which can be used as a guide to game developers
on how to create memorable and personalized user experiences through the use
of emotions.

Resumo. Com o amadurecimento do mercado de jogos e crescente padrão
de qualidade exigidos por seus consumidores, tornou-se necessário encontrar
novas maneiras de disponibilizar a melhor experiência possı́vel para o seu
usuário. Emoções humanas emergem de qualquer atividade as quais realiza-
mos e influenciam em sua execução, desde o quão prazerosa consideramos a
atividade à nossa motivação para a repetir. Portanto, é necessário entender
como funciona o psicológico dos jogadores e saber como utilizar os recursos
disponı́veis ao desenvolvedor de forma a desencadear emoções desejadas que
proporcionem uma experiência de usuário significativa e impactante. Esse tra-
balho busca estudar os perfis psicológicos dos jogadores e emoções mais co-
muns geralmente geradas ao se jogar um jogo digital e como podem impac-
tar na experiência do usuário e então propor métodos de como desencadear
as emoções desejadas utilizando componentes disponı́veis aos jogos digitais.
Dessa forma os resultados esperados é a criação de um documento o qual fa-
cilite os profissionais da área de jogos digitais criarem experiências do usuário
significativas e personaliadas através do uso de emoções.

1. Introdução
O mercado de jogos digitais já é um dos mais rentáveis no mundo inteiro, tendo só no
ano de 2019 movimentado uma quantia recorde de U$120,1 bilhões [1], classificando-
o como o maior na área de entretenimento. Porém conforme este mercado cresce, sua



competividade e os padrões de qualidade de seus consumidores crescem junto. Portanto
game designers estão sempre em busca de formas de proporcionar em seu jogo a melhor
experiência de usuário possı́vel, para que assim obtenham sucesso.

Emoções humanas emergem de qualquer atividade as quais realizamos e influen-
ciam em sua execução desde nosso foco, criatividade, aprendizado até nossa motivação
em completar a atividade [7, 6]. Isso não é diferente com os jogos digitais, as emoções
desencadeadas ao se jogar, determinará se a experiência do jogador será significativa e
marcante, resultando assim em seu sucesso.

Jogos digitais possuem um ambiente propı́cio à geração de emoções, devido
sua caracterı́stica interativa e imersiva, que permitem seus consumidores vivenciarem
situações e experiências as quais não seriam possı́veis na vida real, como por exem-
plo, possuir superpoderes ou pilotar uma espaçonave. Ao contrário da indústria cine-
matográfica a qual convida seu público a compartilhar os sentimentos dos personagens
na tela, os jogos digitais tornam possı́vel que o jogador seja os personagens, assim, se
tornando parte da experiência e não apenas um espectador.

Há diversos estudos sobre a importância e o impacto das emoções na experiência
do usuário [4, 6, 7] e modelos que separam jogadores e suas preferências em perfis psi-
cológicos [3, 8] demonstrando o que cada tipo de perfil busca experienciar ao jogar, porém
focam mais em como e por que o jogador sente tais sentimentos e pouco como utilizar isso
junto a componentes dos jogos, para a geração emoções de forma proposital, propiciando
experiência de usuário significativas e almejadas.

A proposta desse trabalho é criar um guia que possa ser utilizado por profissionais
da área de jogos sobre como desencadear as emoções mais procuradas pelos jogadores e
cada perfil psicológico de forma proposital, criando dessa forma experiências de usuário
significativas e marcantes.

Este projeto de TCC está organizado na seguinte maneira: A seção 2 apresenta a
fundamentação teórica necessária para a execução do objetivo proposto; A seção 3 des-
creve o objetivo proposto; A seção 4 apesenta os procedimentos metodológicos e técnicas
que serão utilizadas para se alcançar o objetivo proposto, além das atividades necessárias
para seu alcance; E por fim a seção 5 mostra o cronograma de execução das atividades
para se alcançar o objetivo do trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Nesta seção será apresentado a fundamentação teórica necessária para o entedimento e
execução do objetivo proposto. Para melhor entendimento, o conteúdo apresentado será
divido em subseções.

2.1. Modelo BrainHex

Uma grande quantidade de diferentes personalidades jogam jogos digitais e os jogam
devido a diferentes fatores. O estudo das preferências de cada tipo de jogador oferece
diversas vantagens para o desenvolvimento de jogos pois pode ser utilizado para atrair
mais de um tipo de jogador ou criar experiências mais personalizadas, elevando a venda
do jogo.



O BrainHex [8] é um modelo de satisfação do jogador inspirado nos arquétipos de
pesquisas neurobiológicas. Este modelo descreve o comportamento do jogador diante o
jogo e o classifica dentro de sete arquétipos baseados no sistema nervoso humano, estes
arquétipos são: Mastermind, Achiever, Conqueror, Seeker, Survivor, Socialiser e Dare-
devil para fim de facilitar suas citações os traduziremos respectivamente como: Estrate-
gista, Colecionador, Conquistador, Explorador, Sobrevivente, Social e Audaz [2]. Nas
subseções a seguir serão descritos os sete arquétipos considerados pelo Brainhex.

Figura 1. Arquétipos BrainHex

2.1.1. Estrategista (Mastermind)

Jogadores com o arquétipo estrategista são motivados por desafios que necessitam de
estratégias para sua solução. Enigmas e situações que necessitam de estratégias ou ra-
ciocı́nio para progredir é o que torna um jogo divertido a eles.

2.1.2. Colecionador (Achiever)

Jogadores com o arquétipo colecionador geralmente são motivados à realização de obje-
tivos, quanto mais difı́cil e demorado os objetivos , mais atrativos e divertidos são. Seu
estilo de jogo é centrado em completar todos objetivos possı́veis disponibilizado a eles.

2.1.3. Conquistador (Conqueror)

Alguns jogadores não ficam satisfeitos com vitórias fáceis, eles querem experienciar ad-
versidades e conquistar sua vitória através de seu esforço. Jogadores com esse arquétipo
geralmente se divertem ao enfrentar oponentes difı́ceis, passar por frustrações para que,
após seja alcançado a vitória possam experienciar a emoção de fiero [6].



2.1.4. Explorador (Seeker)

O arquétipo explorador estão sempre curiosos sobre o mundo do jogo, gostam de se sentir
maravilhados com o ambiente e mecânica do jogo conforme jogam.

2.1.5. Sobrevivente (Survivor)

Apesar do medo ser uma forte experiência negativa, algumas pessoas gostam de sentir a
intensidade associada a esta experiência, este é o caso de jogadores do arquétipo Sobrevi-
vente.

2.1.6. Social (Socialiser)

A interação social é uma das principais fontes de diversão para jogadores que se encaixam
no arquétipo Social, pessoas desse arquétipo gostam de conversar com outras pessoas,
ajudá-las e passar seu tempo com quem confiam.

2.1.7. Audaz (Daredevil)

O estilo preferido de jogo de pessoas neste arquétipo é sempre estarem de frente com o
perigo em situações que podem ser consideradas frenéticas e que deve-se tomar riscos
para poder prosseguir, atividades como plataformas vertiginosas e que podem cair a qual-
quer momento, armadilhas, ou corridas em alta velocidade são alguns tipos de atividades
preferidas por esse arquétipo.

2.2. Modelo MDA

O modelo MDA [5], siglas para Mecânica(Mechanics), Dinâmica(Dynamics) e Aesthe-
tics(Aesthetics), é uma abordagem formal e iterativa para entender os jogos digitais, com
intuito de ser uma ferramenta para profissionais da área de jogos que, ajude a análise de
metas de design e antecipar como mudanças impactariam no resultado final do produto.

Analisando os três nı́veis de abstração do modelo MDA, conseguimos conceitu-
alizar o comportamento dinâmico dos jogos, ajudando no desenvolvimento de técnicas
iterativas de design e melhorias, permitindo evitar resultados indesejados e ajustar o de-
sign do jogo para oferecer a experiência planejada aos seus jogadores.

2.2.1. Mecânica (Mechanics)

A mecânica de um jogo se refere a todos componentes em nı́veis de representação de
dados e algoritmos, é o que permitirá o jogador realizar atividades dentro do contexto
do jogo. Junto com o conteúdo do jogo como fases, texturas e áudios, é o que cria a
jogabilidade no geral.



2.2.2. Dinâmica (Dynamics)

É o comportamento da mecânica quando é executada pelas ações do jogador e a influência
que ambos causam um ao o outro. A dinâmica trabalha para criar as experiências estéticas
do jogo, como por exemplo, para que o jogador sinta-se desafiado é criado um timer
para realização do objetivo para criar a sensação de pressão. Neste caso foi utilizado
uma mecânica do jogo (timer), que causará uma reação ao jogador, resultando em uma
experiência estética planejada (desafio, pressão).

2.2.3. Estética (Aesthetics)

A estética descreve as respostas emocionais desejáveis desencadeadas no jogador, quando
interage com o sistema do jogo, é o objetivo de como o jogador deve se sentir ao estar
jogando, como por exemplo, desafiado, curioso, companheirismo, fantasia. Os objetivos
estéticos serão alcançados através da dinâmica do jogo.

3. Objetivos
O objetivo do presente trabalho é criar um guia sobre como desencadear emoções através
de jogos digitais utilizando seus componentes, desse modo, propondo quais recursos uti-
lizar no desenvolvimento de jogos e como os utilizar para se alcançar uma experiência
do jogador personalizada que seja significativa e impactante de acordo com os arquétipos
psicológicos dos jogadores.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
A fim de alcançar o objetivo proposto por esse trabalho, primeiramente será realizado
um levantamento bibliográfico sobre a psicologia das emoções e perfis psicológicos dos
jogadores, com foco no entendimento de quais emoções geralmente são experienciadas
pelos jogadores ao se jogar e que forma afetam ou moldam sua experiência de usuário.
Em seguida será levantado quais componentes dos jogos e vida real que desencadeam ou
ajudam no desencadeamento dessas emoções, para melhor compreensão de como podem
ser aplicados no desenvolvimento de experiências personalizadas ao usuário.

Na segunda atividade será feito a correlação entre os perfis psicológicos, emoções
e componentes dos jogos, dessa forma sendo criado o guia de como gerar emoções através
dos jogos utilizando seus componentes para a criação de experiências de usuário perso-
nalizadas.

Na terceira e última atividade realizada neste trabalho será feito um estudo de caso
utilizando o guia criado em um jogo educativo sobre a disciplina de portas lógicas, para
análise da aplicabilidade do guia proposto.

5. Cronograma de Execução
Considerando as atividades citadas na seção anterior, suas execuções serão seguidas de
acordo com o cronograma mostrado na Tabela 1.

Atividades:

1. Levantamento Bibliográfico;



2. Correlação e Assimilação do Levantamento Bibliográfico criando um esboço do
guia proposto;

3. Finalização do guia proposto;
4. Realização do Estudo de Caso;
5. Avaliação e Resultados do Estudo de Caso;
6. Escrita do TCC;

Tabela 1. Cronograma de Execução
ago set out nov dez jan

Atividade 1 x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x
Atividade 4 x
Atividade 5 x
Atividade 6 x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Este trabalho busca se tornar um guia que possa direcionar profissionais da área de jogos
digitais a criar experiências significativas e personalizadas à seus usuários sabendo como
gerar emoções no jogador utilizando elementos dos jogos e game design, além de apenas
a narrativa.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 08 de agosto de 2020.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador

Referências
[1] SuperData a Nielsen Company. 2019 year in review - digital games and interactive media,

2020.

[2] Bulhões B., Alves T., and Dubiela R. Framework cde: com foco na experiência do usuário
de jogos digitais. SBGames. Trilha Arte & Design - Full Papers, 2010.

[3] Chris Bateman, Rebecca Lowenhaupt, and Lennart Nacke. Player typology in theory and
practice. Proceedings of DiGRA 2011 Conference: Think Design Play, 05 2012.

[4] Celia Hodent. The Gamer’s Brain: How Neuroscience and UX Can Impact Video Game
Design. CRC Pres, 1st edition, 2017.

[5] Robin Hunicke, Marc Leblanc, and Robert Zubek. Mda: A formal approach to game
design and game research. AAAI Workshop - Technical Report, 1, 01 2004.



[6] Nicole Lazzaro. Understand emotions. In Chris Bateman, editor, Beyond Game Design:
Nine Steps Towards Creating Better Videogames. Charles River Media, 2009.

[7] Nicole Lazzaro. Why we play: Affect and the fun of games. In Julie A. Jacko An-
drew Sears, editor, Human-Computer Interaction: Designing for Diverse Users and
Domains, chapter 10, pages 155–176. CRC Press, 2009.

[8] Lennart E. Nacke, Chris Bateman, and Regan L. Mandryk. Brainhex: A neurobiological
gamer typology survey. Entertainment Computing, 5(1):55 – 62, 2014.


	Introdução
	Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
	Modelo BrainHex
	Estrategista (Mastermind)
	Colecionador (Achiever)
	Conquistador (Conqueror)
	Explorador (Seeker)
	Sobrevivente (Survivor)
	Social (Socialiser)
	Audaz (Daredevil)

	Modelo MDA
	Mecânica (Mechanics)
	Dinâmica (Dynamics)
	Estética (Aesthetics)


	Objetivos
	Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
	Cronograma de Execução
	Contribuições e/ou Resultados esperados
	Espaço para assinaturas

