
Jogos 
Empáticos

Daniel Martins

Criando experiências 
significativas para a 
promoção da alteridade
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Eu tenho 
uma visão...
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NoS futuroS vamos jogar o tempo todo!
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“O futurista não tenta 
prever o futuro, mas 
ele tenta criar 
propostas ridículas 
do futuro com 
elementos do 
presente.”



#SINAL
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#SINAL
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Eu acredito que os 
jogos são uma 

linguagem...
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…a linguagem dessa galera...



...e ela faz e PROMOVE 
muito mais sentido!



“A realidade está 
quebra, e os game 
designers podem 
consertá-la.”

― Jane McGonigal





#SINAL
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#SINAL





#EMPATIA



EMPATIA?
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“A empatia é o 
ponto de partida 
para criar uma 
comunidade e agir. 
É o ímpeto para 
criar mudanças.

- Max Carver



EMPATIASIMPATIA COMPAIXÃO
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Simpatia é um 
entendimento entre 

pessoas, compartilhando 
sentimentos comuns, ou 

sentimentos de pena e 
tristeza pelo infortúnio de 

outra pessoa.
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Compaixão é a resposta ao 
sofrimento dos outros que 
motiva o desejo de ajudar.
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“Empatia é a 
capacidade de ver e 
compartilhar COM 
as emoções dos 
outros.”

- Erin Thorp
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“



“Empatia é a arte de se 
colocar no lugar do outro 
por meio da imaginação, 
compreendendo seus 
sentimentos e 
perspectivas e usando 
essa compreensão para 
guiar as próprias ações.”

- Roman Krznaric
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"A vulnerabilidade é 
o berço da 
inovação, 
criatividade e 
mudança."

- Brené Brown
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Eye contact
Muscle of facial expression
Posture
Affect
Tone of voice
Hearing the whole person 
(contexto)
Your response

- Helen Riess



Tá, mas pra 
que isso 
serve nos 
jogos?
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“Game design é 
uma conversa 
assíncrona entre o 
designer e o 
jogador”.

Daniel Martins
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“Mais importante do 
que POR QUÊ fazer 
um jogo, é PRA 
QUEM fazer o jogo”.

Daniel Martins
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Taxonomia de Bartle



Taxonomia de Bartle
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Gêneros?
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Cuidado
com 
rótulos!
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Game Design
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Game DESIGN
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Empatizar



Definir



Idear



Prototipar



Testar





Empatia
Deve ser o critério norteador transversal em todo o processo de design!
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Sentimentos, visão, 
histórias, contextos, 
pontos de vista, desejos,
necessidades.



Análise de cases
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Serious Games Design
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Definindo 
Empatia

Palestra com 
Especialista

Listando 
problemas

Pesquisa

Definição de 
escopo / 
requisitos

Produção iterativa / 
sprints / auto 

educação

Play Tests

Pitch

Project Based Learning + Design + Agile
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Estudantes
Pesquisados
Professores

Banca
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Experiências
ludocêntricas
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80k+ estudantes
Aprendizagem 
tangencial
Diversão



E a alteridade?



Alteridade propõe 
uma relação de 
interação e 
dependência 
com o outro...



...por esse motivo, 
o "eu" na sua forma 
individual só pode 
existir através de 
um contato com o 
"outro".



Ubuntu!



“
Diversidade é ser 
convidado para uma 
festa, inclusão é ser 
chamado pra dançar.

- Lisiane Lemos
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Perguntas?
Eu sou o Daniel.

Eu projeto experiências.

Você me acha em:
danieldesantanna@gmail.com
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