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Resumo

Game jams são eventos onde pessoas formam equipes com o intuito de desenvolver pro-

tótipos funcionais de jogos de forma colaborativa e sob restrição temática e de tempo.

Embora tais eventos tenham crescido em popularidade, ainda existem poucas evidências

na literatura sobre como ocorre a colaboração nesse tipo de evento, e principalmente,

quais são os fatores que facilitam essa colaboração. Sendo assim, este estudo visa enten-

der quais são os aspectos facilitadores da colaboração no processo de desenvolvimento de

jogos em jams. Foram realizados dois estudos durante a Global Game Jam 2018 e 2019.

Os resultados do estudo descrevem as principais estratégias durante o evento a fim de

facilitar a colaboração para produção dos protótipos, principalmente naquelas que permi-

tem pessoas inexperientes desenvolver algo em 48 horas. Além disso, mentores e jammers

experientes foram encontrados como os principais coordenadores nesse processo, atuando

como mediadores na colaboração dentro e fora das equipes. Este trabalho ainda contri-

bui por compreender e caracterizar o funcionamento do trabalho colaborativo em jams,

e a partir de evidências coletadas e validadas com especialistas, sugere um catálogo de

práticas que suportam a mediação da colaboração e interação entre equipes nesse tipo

de evento. Tais técnicas poderão ser usadas em contextos similares, a fim de, facilitar a

colaboração entre equipes.

Palavras-chave: game jams, desenvolvimento de jogos, colaboração, mediação.



One for all and all for one: an exploratory study on the
aspects that support collaboration in game jams

Author: Fábio Freire da Silva Júnior

Supervisor: Dr. Fernando Marques Figueira Filho

Abstract

Game jams are events where people form teams with the purpose of developing functi-

onal game prototypes in a collaborative way and under thematic and time constraints.

Although such events have grown in popularity, there is still little evidence in the scientific

literature on how collaboration occurs in this type of event, and especially, what are the

factors that facilitate such collaboration. This study aims to understand how facilitating

aspects supports collaboration in game development through jams. To this aim, a study

was conducted during the Global Game Jam 2018 and 2019. Our findings describe the

main practices during the event and what strategies are used by teams in order to fa-

cilitate the collaboration. In addition, mentors and experienced jammers are recognized

as the main coordinators of these tasks, acting as mediators between those teams. This

work also contributes to understanding and characterizing the collaborative work in jams.

With collected and validated evidences from experts, we suggests a catalog of practices

that support the interaction between teams in this type of event. These techniques may

be applied in similar contexts to facilitate collaboration between teams.

Keywords : game jams, game development, collaboration, brokering.
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1 Introdução

Este capítulo apresenta uma contextualização do trabalho que inclui o problema de

pesquisa e a motivação. Também são apresentados os objetivos gerais e específicos, a solu-

ção proposta e, finalmente, como estão organizados os próximos capítulos deste trabalho.

1.1 Contextualização e Problemática

Atualmente, tem se falado muito sobre o crescimento e a lucratividade relacionado

ao desenvolvimento de games. Segundo projeções da Newzoo 1, cerca de 2,3 bilhões de

jogadores em todo o mundo, gastarão em torno de $ 137,9 bilhões de dólares em jogos no

ano de 2018. Isso representa um crescimento de 13,3% no mercado de jogos em relação ao

ano anterior.

Aliado a esse crescimento, jogos têm sido usados para as mais diferentes finalidades que

vão desde entreter jogadores, difundir o conhecimento, guiar a aprendizagem de diversos

tipos de profissionais, e até mesmo para o tratamento de doenças. Como exemplos dos

mais variados contextos a qual games podem ser aplicados estão: aprendizagem da ciência

(FORSYTH et al., 2012), tecnologia (COLLER; SCOTT, 2009) e engenharia (JOINER et al.,

2011). A saúde, outra área que tem se beneficiado enormemente, tem explorado soluções

que se referem a prática de exercícios (PICHIERRI; MURER; BRUIN, 2012), reabilitação

(HURKMANS et al., 2011) e qualidade de vida (WENGER; MCDERMOTT; SNYDER, 2002).

Por outro lado, o desenvolvimento de jogos ainda é um dos processos de desenvol-

vimento de software mais desafiadores por causa de seu caráter multidisciplinar. Tipica-

mente demanda a colaboração entre pessoas com diferentes habilidades, incluindo pro-

gramação, arte, design, som, business, dentre outras (BAYLISS; STROUT, 2006), (PIRKER;

ECONOMOU; GÜTL, 2016), (MURPHY-HILL; ZIMMERMANN; NAGAPPAN, 2014). Além disso,

(TSCHANG, 2005) relata que a integração dos artefatos componentes de um jogo é com-
1https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-reaches-137-9-billion-in-2018-mobile-

games-take-half/
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plicada devido à natureza interativa desse processo.

Sustentando ainda essa idéia, a literatura científica sugere que o processo da troca de

conhecimento e interação entre comunidades com diferentes práticas é desafiador (BAR-

RETT; OBORN, 2010). Pesquisas anteriores apontaram que quanto maior for a diversidade

entre os membros que compõe uma equipe, maior serão os obstáculos a fim de que esse

time tenha uma colaboração efetiva (LEVINA; VAAST, 2008). Em um estudo que inves-

tigou a colaboração em hackathons de dados cívicos, pesquisadores identificaram vários

desafios que participantes de hackathons enfrentam ao interagir com uma variedade de

comunidades de prática (por exemplo, um especialista em domínio interagindo com um

especialista técnico)(CHOI; TAUSCZIK, 2017).

Por outro lado, hackathons voltados para o desenvolvimento de jogos, — as chamadas

game jams — apesar de compartilharem das mesmas características, têm sido apontadas

como ambientes positivos para o aprendizado do desenvolvimento de jogos (CHATHAM et

al., 2013),(FOWLER; KHOSMOOD; ARYA, 2013),(FOWLER et al., 2013), (MUSIL et al., 2010b),

(PRESTON et al., 2012a) e tem sido ferramenta valiosa como meio de conectar pessoas com

esse interesse (PRESTON et al., 2012a).

Por definição, game jams são eventos sociais que requerem a colaboração entre indi-

víduos e a interação entre eles objetivando a criação de jogos de modo colaborativo (FO-

WLER; KHOSMOOD; ARYA, 2013), (FOWLER et al., 2013). Esse tipo de evento tem atraído

um número crescente de participantes, os chamados "jammers". Portanto, uma caracte-

rística fundamental das game jams é justamente a participação desses indivíduos com

diferentes backgrounds e habilidades, suportando assim o desenvolvimento de jogos (ZIM-

MERMAN; SALEN, 2006).

De modo geral, as game jams são consideradas exemplos de eventos colaborativos

limitados pelo tempo (FILIPPOVA et al., 2017) (THAN et al., 2018), assim como hackathons.

No entanto, eles não envolvem necessariamente atividades de codificação e sua temática

é frequentemente mantida em segredo até que o evento comece (PIRKER et al., 2018).

Uma outra característica marcante das jams, é o compartilhamento do espaço físico, o

que encoraja participantes a debater sobre problemas de interesse compartilhado em um

ambiente colaborativo. Além disso, esses eventos oferecem uma oportunidade para novos

participantes se envolverem em projetos colaborativos (MÖLLER et al., 2014). Esses eventos

ainda permitem que as melhores ideias surjam, incentivando a prototipagem rápida através

de um ambiente informal, e sem a pressão de um ambiente real, induzindo a criatividade

por meio de restrições (THAN et al., 2018), (PRESTON et al., 2012b). Um exemplo é a
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Global Game Jam (GGJ) que é considerado o maior evento de desenvolvimento de jogos

do mundo. Desde 2009, todos os anos, milhares de entusiastas de jogos de todas as partes

do mundo participam e colaboram uns com os outros a fim de criar jogos num período de

48 horas, sendo considerado portanto uma plataforma excelente para a pesquisa voltada

para colaboração na concepção de jogos (FOWLER et al., 2013).

Atualmente, esses eventos também tem atraído o interesse dos pesquisadores do

CSCW e da CHI (FILIPPOVA et al., 2017), (THAN et al., 2018). Eles vêm aos poucos

caracterizando esse tipo de evento e estudando seus benefícios (HOU; WANG, 2017a),

(MUSIL et al., 2010c), (PIRKER et al., 2018), (PORTER et al., 2017), (TRAINER et al., 2016a),

incluindo seu poder de atrair e engajar as comunidades locais (YAMANE, 2013), ao mesmo

tempo em que lhes proporciona um ambiente de aprendizado informal e prático (FOWLER

et al., 2016a), (TURNER; THOMAS; OWEN, 2013). Mesmo assim, ainda muito pouco se sabe

sobre como esses eventos permitem a colaboração entre seus participantes. Um fato in-

trigante é que apesar da natureza multidisciplinar desse processo, eles continuam sendo

mais reconhecidos e reportados por seus participantes como cenários positivos para o

aprendizado do desenvolvimento de jogos. Isso sugere que existem elementos e práticas

que auxiliam nessa colaboração.

1.2 Objetivos gerais e específicos

Na área de pesquisa que estuda os fatores humanos na computação, em particular

na literatura sobre sistemas colaborativos2, mediação ou brokering é o papel de realizar

a fronteira entre diferentes grupos sociais, ou comunidades de prática a fim de facilitar

a interação entres eles (PAWLOWSKI; ROBEY; RAVEN, 2000), (WENGER; MCDERMOTT;

SNYDER, 2002). Mediadores ou brokers têm a capacidade de reunir atores com diferentes

habilidades, muitas vezes complementares, através de objetos de fronteira (PAWLOWSKI;

ROBEY; RAVEN, 2000). Sendo assim, a inserção dessas estratégias e/ou elementos media-

dores proporciona muitos benefícios. Por exemplo, a transferência de conhecimento entre

comunidades de prática (WENGER; MCDERMOTT; SNYDER, 2002), a formação de grupos

com habilidades complementares (MCDONALD; ACKERMAN, 1998), tradução de termos

usados em uma comunidade para outra (WENGER; MCDERMOTT; SNYDER, 2002) e re-

solução de conflitos entre as partes envolvidas (MARCO; TAYLOR; ALIN, 2010). Em um

contexto similar as jams, (HOU; WANG, 2017a) sob a lente do broker framework, atribuiu
2No exterior, a área que estuda os sistemas colaborativos é chamada de CSCW (Computer Supported

Cooperative Work).
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o sucesso de hackathons cívicos à ação de times de clientes agindo como mediadores entre

organizações sem fins lucrativos e analistas de dados.

Diante do exposto, e baseado nos relatos de sucesso da Global Game Jam, este trabalho

visa investigar como ocorre a interação entre participantes na GGJ e quais elementos

suportam essa colaboração entre esses jammers. Um perfil intrigante neste grupo são

os novatos, que mesmo sem experiência prévia conseguem apresentar protótipos jogáveis

ao fim do evento. Esse fenômeno sugere a ação de certos elementos ou a aplicação de

estratégias que oportunizam e contribuem para que participantes com esse perfil tenham

experiências bem sucedidas na GGJ.

Também, na realização da primeira fase deste trabalho, minhas observações na GGJ18,

ratificam essa teoria. Além disso, essa pesquisa possui os seguintes objetivos específicos:

• Investigar quais os benefícios que jammers tem ao colaborar durante as game jams ;

• Identificar quais atores facilitam a colaboração durante as jams ;

• Investigar quais práticas realizadas por esses atores suportam as atividades colabo-

rativas durante as game jams ;

• Investigar como essas atividades ajudam a resolver problemas técnicos ou de cola-

boração dentro das game jams ;

• Sugerir um conjunto de práticas que podem ser aplicadas na indústria e educação.

1.3 Trabalho proposto

Portanto, foi conduzido um estudo exploratório na Global Game Jam 2018 e outro ex-

planatório na Global Game Jam 2019, com sede no Potiguar Indie Games (PONG), para

investigar essa teoria. O primeiro estudo tinha por objetivo ganhar uma maior aproxima-

ção da comunidade local e entender a dinâmica do evento. De maneira geral, essa fase do

estudo se baseou em minhas observações durante a minha participação na GGJ 2018 na

qual atuei como músico e auxiliei a minha equipe na produção de áudio do jogo Witch’s

Testament que foi produzido durante o evento 3. Depois do evento, foi distribuído um

questionário que serviu de base para avaliar as observações que foram realizadas durante
3https://globalgamejam.org/2018/games/witchs-testament
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a minha participação no evento. Os resultados obtidos com esse questionário foram repor-

tados em artigo que é parte da pesquisa de doutorado de um dos alunos que trabalharam

comigo e cujo trabalho eu sou co-autor:

• “Go beyond the challenge! Investigating the aspects that attract people to participate

in hackathons” - Artigo completo publicado no XVII simpósio brasileiro sobre fatores

humanos em sistemas computacionais (IHC) de 2018.

Esse questionário ainda serviu de base para identificar pessoas para a fase de entre-

vistas deste estudo. Esses colaboradores foram selecionados ao relatarem no questionário

terem ido a GGJ com o anseio do trabalho em equipe(socialização com outros). Essas

entrevistas visavam entender em detalhes como se deu a colaboração destes com seu time.

Esse primeiro estudo identificou que dois atores principais facilitam a colaboração

nas jams. São eles: mentores e jammers experientes. Muito embora, esse primeiro estudo

detalhe a função dos jammers experientes. Esse indivíduos atuam como coordenadores

internos às suas equipes, sendo reconhecidos principalmente como os líderes do grupo.

Além disso, uma das características marcantes nesses atores é a experieência (número de

participações em jams), sendo também bastante comunicativos.

Apesar de atuarem prioritariamente em seus grupos, eles estão disponíveis a colabo-

rar com outros jammers, principalmente na resolução de dúvidas técnicas e correção de

problemas. Ao final do estudo, os resultados quantitativos apontaram que na maioria das

vezes, os participantes pedem ajuda a outros jammers na mesma localização (397 parti-

cipantes reportaram isso). Sendo assim, se os jammers experientes são os mais acionados

durante o evento, e considerados os facilitadores das interações dentro das equipes, qual

é o papel dos mentores durante as game jams? Esse questionamento motivou o segundo

estudo.

Essa segunda fase consistiu em investigar em maior profundidade a dinâmica da co-

laboração nas jams. De maneira geral, mentores são responsáveis por conduzir e propor-

cionar um ambiente positivo para que os jammers experientes coordenem suas equipes.

Uma achado importante foi que os mentores são considerados uma espécie de consultores

de habilidades. Eles ajudam pessoas, membros de determinado grupo a encontrar especi-

alistas (jammers experientes especializados em determinada skill) de outros grupos que

possam auxiliá-lo, por exemplo na resolução de algum problema no desenvolvimento do

jogo. No contexto organizacional, esse papel é descrito relativo ao contact broker, conceito

que será introduzido na Seção 2.5. Este papel e a dinâmica que ele proporciona durante
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o evento permite que indivíduos, principalmente novatos, adquiram ajuda rapidamente e

produzam um protótipo jogável em um espaço curto de tempo.

1.4 Organização do trabalho

Além deste capítulo de introdução, esta proposta está organizada em outros quatro

capítulos, que foram constituídos da seguinte forma.

O Capítulo 2 apresenta a contextualização desta pesquisa, incluindo uma apresentação

do contexto onde ocorreu a imersão com a comunidade local do PONG e do evento

Global Game Jam. Além disso, introduz trabalhos relacionados às game jams, sendo estes

vistos como eventos relacionados ao desenvolvimento de games. Eles ainda promovem a

interação entre desenvolvedores com as mais diferentes habilidades. Também, apresenta

uma visão geral sobre o Broker Framework e a teoria de mediação aplicadas no contexto

de hackathons de dados cívicos.

Os Capítulos 3 e 4 apresentam a metodologia aplicada em cada dos estudos realizados

e os seus respectivos resultados. O primeiro estudo está relacionado aos jammers experi-

entes. Já o segundo estudo apresenta o papel dos mentores e a dinâmica de uma game

jam.

O Capítulo 5 apresenta as principais contribuições deste trabalho, as limitações desta

pesquisa e por fim os trabalhos futuros.
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2 Contextualização

Este capítulo contempla os seguintes tópicos: (i) contextualização do Potiguar Indie

Games; (ii) contextualização da Global Game Jam; (iii) o desenvolvimento de games e a

problemática na produção dos mesmos; (iv) contextualização das game jams e os estudos

que abordaram os aspectos colaborativos durante esses eventos; (v) uso de mediadores no

suporte a colaboração entre indivíduos com diferentes habilidades através das game jams ;

(vi) teoria das comunidades de prática.

2.1 Potiguar Indie Games - PONG

O PONG é um grupo de desenvolvedores de jogos do Rio Grande do Norte que tem

interesse em ampliar a atuação do estado na indústria de jogos e é aberto à comunidade.

Para isso, eles atuam em conjunto com instituições de ensino e empresas locais para

fomento ao empreendedorismo, afim de garantir a expansão local.

Realizam encontros mensais com desenvolvedores de jogos, a fim de promover jogos em

desenvolvimento, assim como a troca de informações relevantes à área e o estabelecimento

de contatos profissionais.

O PONG ainda realiza diversas outras atividades como: game jams, talks com perso-

nalidades bem-sucedidas na indústria nacional, participação em feiras, festivais e eventos

conexos com jogos, encontros oficiais de grupos de usuários de certas ferramentas de jogos,

inclusive com apoio das empresas, como o Unity User Group Natal.

2.2 Global Game Jam

A Global Game Jam (GGJ) é considerado o maior evento de desenvolvimento de

jogos do mundo. Desde 2009, todos os anos, milhares de entusiastas de jogos de todas

as partes do mundo participam e colaboram uns com os outros a fim de criar jogos num
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período de 48 horas. Além disso, essas pessoas se reúnem com o intuito de compartilhar

ideias inovadoras, testar novas ferramentas, formar grupos, conhecer novas pessoas, entre

outras finalidades. Esses participantes ainda são dos mais diferentes níveis de escolaridade

e habilidade, tais como, artistas, músicos, programadores, designers, escritores, produtores

e diversos outros.

Dessa forma, esse se torna um cenário perfeito para o estudo dessas interações. Tam-

bém segundo (FOWLER et al., 2013), o crescimento contínuo e a popularidade do GGJ o

tornam um veículo ideal para pesquisa e educação baseadas em jogos. Entre essas poten-

ciais áreas de pesquisa estão:

1. Comunicação, colaboração, desenvolvimento e métodos de gerenciamento e ferra-

mentas para projetos de jogos;

2. Aprendizado experimental nas habilidades necessárias em projetos de desenvolvi-

mento de jogos, incluindo, mas não se limitando, a programação, arte, roteirização,

gerenciamento, teste e comunicação;

3. Variações regionais e / ou sub-culturas na indústria de desenvolvimento de jogos

com estudos comparativos ou focados.

Além dessa natureza global, diferentemente de outros tipo de evento da mesma natu-

reza, a Global Game Jam é um evento não competitivo. Essa característica faz com que os

seus participantes estejam mais focados em colaborar com seus colegas a fim de promover

a comunidade local. Além do mais, a plataforma de divulgação do evento 1 suporta a

extração de diversos tipos de dados, como por exemplo dados de contato, skills e portfólio

dos participantes. Participar desse evento, com sede no PONG, garantiu a aproximação

de pessoas locais que me deram suporte para realização desse estudo.

2.3 Desenvolvimento de jogos

Os jogos estão se tornando uma parte cada vez mais importante da indústria de de-

senvolvimento de software. Além de simplesmente entretenimento, os videogames tem se

incorporado a inúmeros contextos. Como exemplo, games podem ser usados na difusão do

conhecimento pela aprendizagem da ciência (FORSYTH et al., 2012), tecnologia (COLLER;

SCOTT, 2009) e engenharia (JOINER et al., 2011). Além do mais, games ainda tem sido
1https://globalgamejam.org/about



23

desenvolvidos com finalidade de simular comportamentos reais para o treinamento de es-

tudantes, militares, ou até mesmo profissionais da área médica (MARSH, 2011; CONNOLLY

et al., 2012).

Embora essa crescente, estudos apontam que desenvolver jogos é uma tarefa compli-

cada que envolve a experiência de muitos profissionais qualificados de várias disciplinas,

incluindo ciência da computação, arte, design, negócios, entre outras (CHANDLER, 2009).

Embora cada um desses profissionais elabore partes individuais do jogo e utilizem ferra-

mentas específicas dentro do seu papel na produção do mesmo, um dos principais desafios

enfrentados pela indústria de games é justamente o compartilhamento desses artefatos

de maneira a suportar a criação de jogos e a colaboração entre todas essas disciplinas.

Esse processo ainda requer a coordenação e cooperação de todas essas pessoas envolvidas

(KOSTER, 2013; SCHELL, 2014).

Além da problemática de colaborar entre essas diversas disciplinas, outros estudos

têm apontado ainda práticas no processo de software e catalogado os principais problemas

provenientes da produção de jogos na indústria. (BURGER-HELMCHEN; COHENDET, 2011)

entrevistaram 8 desenvolvedores de jogos e descobriram como comunidades de desenvolve-

dores e usuários interagem. Além disso, (STACEY; NANDHAKUMAR, 2009) entrevistaram

20 desenvolvedores, descobrindo que fases predefinidas em modelos tradicionais de desen-

volvimento de software podem ser prejudiciais ao desenvolvimento de jogos. (CALLELE;

NEUFELD; SCHNEIDER, 2005) e seus colegas analisaram 50 postmortems de projetos de

desenvolvimento de jogos e descobriram que a maioria das falhas de requisitos ocorre entre

as fases de pré-produção e produção. (MUSIL et al., 2010a) e seus colegas pesquisaram 13

empresas de jogos austríacos, revelando que a indústria usa amplamente práticas ágeis.

(LEWIS; WHITEHEAD; WARDRIP-FRUIN, 2010) e seus colegas criaram uma taxonomia de

bugs em videogames.

Outros estudos sugerem que semelhante aos projetos tradicionais de engenharia de

software, os videogames incluem processos para planejamento e controle de projetos, mé-

todos para criação de artefatos e para fins de verificação e validação (TSCHANG, 2005).

Uma outra característica incorporada, são as lições aprendidas, as melhores práticas e as

abordagens de melhoria de processos, derivadas da engenharia de software, sendo também

aplicáveis ao desenvolvimento de videogames, muito embora o processo de desenvolver ga-

mes tenha suas particularidades (MURPHY-HILL; ZIMMERMANN; NAGAPPAN, 2014). Como

exemplo, destas particularidades estão:

• Em essência, os jogos geralmente têm um e apenas um requisito - que eles sejam
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“divertidos" ;

• É difícil organizar atividades de planejamento antes da concepção dos jogos. Ainda

por causa desse requisito(“ser divertido”) ser algo nebuloso, muitos planos que são

feitos não produzirão um jogo divertido;

• Existe pouco reuso de código entre e dentro de jogos, se comparado a softwares;

• Embora a qualidade seja importante em jogos e softwares, a prática de testes difere

significativamente. Uma diferença significativa é que há muito menos automação de

teste no desenvolvimento de jogos. Uma razão para isso é que é difícil de escrever

testes automatizados para jogos devido a dificuldade de se separar a interface do

usuário do resto do jogo;

• Ainda exsite outro complicador para escrever testes. O não-determinismo que ocorre

em jogos devido ao multithreading, computação distribuída, inteligência artificial e

aleatoriedade injetada para aumentar a dificuldade do jogo;

• Uma diferença significativa entre o gerenciamento em jogos versus software não-jogos

é que pessoas em cargos de gerenciamento de jogos tendem a não ter experiência

técnica. Uma consequência de não-engenheiros em funções de gerenciamento é que

é difícil para eles comunicar problemas de engenharia.

Em resumo, a literatura aponta que o desenvolvimento de jogos tem suas particula-

ridades se comparado ao processo de desenvolvimento de software cujo produto final não

sejam jogos. Desenvolver jogos é um processo complexo, que apresenta desafios que vão

desde a concepção dos requisitos, até fases finais do processo de desenvolvimento, ainda

necessitando da interação entre diversas disciplinas para projetar e implementar um jogo.

Nesse sentido, eventos colaborativos, tais como as game jams têm se tornado soluções

viáveis à prática desses questionamentos. Além disso, realizar eventos no mesmo formato,

ou estimular a participação de estudantes nesse tipo de evento, garante uma série de bene-

fícios. Um exemplo disso, é o suporte que eles trazem ao aprendizado dos estudantes nos

campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (FOWLER et al., 2016b). Game

jams permitem trazer juntos atores com habilidades complementares, objetivando produ-

zir jogos com ideias inovadoras. Muito embora esses esses participantes precisam superar

o trabalho em equipes multidisciplinares (MUSIL et al., 2010b).
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2.4 Game jams

Por definição, game jams são eventos sociais que requerem a colaboração entre indiví-

duos e a interação deste com outros objetivando a criação de jogos de modo colaborativo

(FOWLER et al., 2013). Esse tipo de evento tem atraído um número crescente de participan-

tes, os chamados “jammers”. Uma característica marcante das game jams é justamente

a participação desses indivíduos com diferentes backgrounds e habilidades, suportando

assim o desenvolvimento de jogos (ZIMMERMAN; SALEN, 2006).

Atrelado a isso, muitos autores têm sugerido que colaborar através de game jams

tem sido benéfico a esses indivíduos de diferentes maneiras. Entre elas, justamente, a

oportunidade de se interagir e de estar conectado a pessoas com diferentes conjuntos

de habilidades (PIRKER; VOLL, 2015; PIRKER; ECONOMOU; GÜTL, 2016). Sendo esse um

requisito cada vez mais essencial na concepção de jogos.

Além disso, as game jams, diferentemente do que é feito na indústria, tem oportu-

nizado pessoas à pratica em grupos com diferentes envolvimentos/níveis na produção de

games. Eles vão desde desenvolvedores aspirantes à profissionais (PRESTON et al., 2012a),

aqueles que são desenvolvedores indie e aos que se envolvem na criação de jogos apenas

por hobby (THOMAS; OWEN et al., 2013). Isso só reforça que as jams tem sido um cenário

perfeito e inovador para o estudo do processo de criação de games e colaboração entre

pessoas.

Outros autores sugerem que as game jams são vistas como métodos para diferen-

tes agendas, como exemplo, fator de inovação, criatividade, colaboração para obtenção de

novas ideias, e ainda a possibilidade de se testar coisas que dificilmente poderiam ser incor-

poradas no contexto da indústria de jogos (CHATHAM et al., 2013; FOWLER; KHOSMOOD;

ARYA, 2013; FOWLER et al., 2013; MUSIL et al., 2010b; PRESTON et al., 2012a).

Geralmente discutidos na literatura como eventos relacionados ao desenvolvimento

de games (DEEN et al., 2014b; FOWLER; KHOSMOOD; ARYA, 2013; FOWLER et al., 2013;

FULLERTON et al., 2006), as game jams ainda têm chamado à atenção por possibilita-

rem a seus participantes desenvolverem games considerando tanto restrições de tempo,

como restrições de design. No fim, esse jogos são compartilhados na comunidade global

e garantem a todos a oportunidade de conhecer um pouco da cultura dos jogos de cada

região. Também, como discutido por (KULTIMA, 2015), esses resultados podem beneficiar

os próprios participantes, e até outros, através do compartilhamento das lições aprendi-

das, reflexão (aprendizado a partir de projetos de outros) e reconhecimento (reputação e
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criação de portfólio).

Além disso, uma atividade típica nas game jams é a escolha do tema por parte dos

organizadores. Por um lado, essa temática, em geral, serve de guia e de inspiração para

que os jammers formem equipes e produzam jogos inovadores e criativos. Por outro lado,

esse processo de formação tem se mostrado uma tarefa bastante complexa e desafiadora. A

formação desses grupos ainda é um fator crucial para a concepção de projetos de sucesso

e para que o processos de desenvolvimento possa fluir de maneira harmônica (PIRKER;

VOLL, 2015). Adicionalmente, o estudo realizado por (D; D, 2016) revela que a participação

em game jams pode melhorar as habilidades sociais do participante. O envolvimento

com outros jammers podem melhorar habilidades relacionadas à criatividade, inovação e

técnicas de prototipagem rápida (FOWLER et al., 2013).

Embora os aspectos sociais das game jams sejam considerados elementos centrais no

processo de se criar jogos (FOWLER et al., 2013), as práticas relacionadas a essa colabo-

ração tem sido pouco exploradas na literatura. É essencial investigar como as equipes

definem essas ideias, formam suas equipes, escolhem ou definem suas tecnologias, trocam

conhecimento dentro e fora equipe, bem como quais estratégias guiam e tornam possíveis

a troca desse conhecimento. Assim como em outros contextos, as game jams promovem a

troca de conhecimento entre pessoas, criando uma base comum de práticas que suportem

o desenvolvimento de games e criação de comunidades a fim de experienciar esse processo.

Atualmente, esses eventos também têm atraído o interesse dos pesquisadores do CSCW

e da CHI (FILIPPOVA et al., 2017), (THAN et al., 2018). Eles vêm aos poucos caracteri-

zando esse tipo de evento e estudando seus benefícios (HOU; WANG, 2017a), (MUSIL et

al., 2010c), (PIRKER et al., 2018), (PORTER et al., 2017), (TRAINER et al., 2016a), incluindo

seu poder de atrair e engajar as comunidades locais (YAMANE, 2013), ao mesmo tempo

em que lhes proporciona um ambiente de aprendizado informal e prático (FOWLER et

al., 2016a), (TURNER; THOMAS; OWEN, 2013). Mesmo assim, ainda muito pouco se sabe

sobre como esses aspectos facilitam a colaboração entre seus participantes. Um fato intri-

gante é que apesar da natureza multidisciplinar desse processo, eles continuam sendo mais

reconhecidos e reportados por seus participantes como cenários positivos para o apren-

dizado do desenvolvimento de jogos. Isso sugere que elementos e práticas auxiliam essa

colaboração.
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2.5 Atividades mediadoras na colaboração

O uso de elementos mediadores é importante para apoiar e suportar a colaboração

entre as várias comunidades de prática envolvidas no processo de concepção de protótipos

de jogos durante as jams (KOSTER, 2013; SCHELL, 2014). Um exemplo disso, seria a

interação entre um programador e um designer de som, em outras palavras, a colaboração

entre indivíduos com diferentes práticas. Sabe-se que esse tipo de interação é constante

durante o processo de criação de jogos. Isso sugere que práticas mediadoras, assim como

em outros contextos, podem ser incorporadas a fim de minimizar esses efeitos indesejáveis.

Na literatura do CSCW e no contexto de estudos organizacionais, esses mediadores

são pessoas que se colocam entre diferentes grupos sociais e fazem a ponte para colabo-

ração efetiva entre eles (PAWLOWSKI; ROBEY; RAVEN, 2000), (WENGER; MCDERMOTT;

SNYDER, 2002). Na maioria das vezes, esses elementos têm conhecimento sobre diferentes

práticas na comunidade e, assim, servem como mediadores de bases comuns (CONVER-

TINO et al., 2011). Além disso, permitem com que atores com habilidades complementares

se juntem através dos objetos de fronteira (PAWLOWSKI; ROBEY; RAVEN, 2000). Por um

lado, mediadores exercem atividades importantes para permitir a emergente colaboração

entre equipes interdisciplinares, como é o caso das game jams. Por outro lado, existe uma

lacuna na literatura com relação aos elementos que realizam essas funções durante as

game jams, e como as práticas realizadas por mediadores suportam a colaboração entre

equipes interdisciplinares.

Além desse conceito, uma teoria bastante significativa e importante para condução

deste estudo é o conceito de contact broker. Esse termo foi primeiramente proposto no

contexto de grandes organizações. De modo geral, o papel desses elementos é o de prover

com que membros de um determinado grupo possam achar pessoas em outro que pos-

suam a expertise necessária para resolver seus problemas (PAEPCKE, 1996), (HELLMANN;

MAITLAND; TAPIA, 2016). Além disso, outro estudo reportou como essas atividades per-

mitem a colaboração em um contexto similar às jams, os hackathons de dados cívicos

(HOU; WANG, 2017b). No contexto desses hackathons, os times de clientes realizam um

papel vital em permitir a colaboração entre organizações sem fins lucrativos, e cientistas

de dados voluntários (HOU; WANG, 2017b). Para isso, esse atores realizam um conjunto

de práticas que facilitam a interação entre os cientistas de dados e as organizações sem

fins lucrativos detentoras desses dados.

Pesquisas anteriores têm identificado várias atividades que os mediadores podem reali-
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zar através dos limites organizacionais. Uma lente importante da mediação vem da teoria

das comunidades de práticas de Wenger (WENGER; MCDERMOTT; SNYDER, 2002), na

qual esses mediadores são definidos como indivíduos que fornecem conexões e transferem

conhecimento entre as diversas comunidades de prática. Essas pessoas estão envolvidos em

processos de tradução, coordenação e alinhamento entre perspectivas. A tradução refere-se

ao processo de enquadrar elementos da visão de mundo de uma comunidade em termos da

perspectiva de outra comunidade. Já, a coordenação é definida como o processo de trazer

diferentes perspectivas para um estado onde as comunidades de prática alcançam uma

visão e um propósito coeso. Por fim, o alinhamento consiste no processo de reconciliar

visões diferentes e possivelmente conflitantes de diferentes comunidades de prática para

alcançar um propósito comum.

2.6 Game jams como evento de suporte a comunidades
de prática

Segundo (WENGER; MCDERMOTT; SNYDER, 2002) uma comunidade de prática é de-

finida como um grupo de pessoas que compartilham dos mesmos interesses, problemas

ou paixão por determinada área. Esses indivíduos se reúnem periodicamente a fim de se

aprofundarem no aprendizado e aplicação dessas disciplinas. Apesar de cunhado inicial-

mente por (LAVE; WENGER; WENGER, 1991), o termo foi disseminado na literatura por

diferentes autores. Quase todos reiteram à importância de se compartilhar informação

dentro de um grupo, que se dissemina, internamente, ou por meio de suas fronteiras.

Além disso, as comunidades de prática podem ser caracterizadas de diferentes manei-

ras. (WENGER; MCDERMOTT; SNYDER, 2002) cita três características fundamentais que

devem permear qualquer comunidade de prática:

1. A primeira característica fala a respeito de um domínio que define a área de inte-

resse que esses membros interagem para compartilhar e gerar conhecimento. Entre

outras coisas, isso define a identidade da comunidade e guia sua aprendizagem.

2. A segunda característica fala a respeito da comunidade, em outras palavras, os

participantes que a compõe, as suas interações e aprendizado de cada um com os

outros, os relacionamentos construídos, compromisso mútuo e identidade comum.

3. A última característica fala sobre o aspecto prático que fornece uma base comum,

um conjunto de recursos compartilhados (práticas) a fim de que seus participantes
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possam trabalhar, aprender juntos e resolver problemas relacionados à sua área de

interesse.

Nesse cenário, as game jams se tornaram o meio ideal para o entendimento, geração

de conhecimento e aprimoramento de práticas na resolução de problemas no contexto do

desenvolvimento de games. A literatura associada as game jams tem apontado que indi-

víduos são motivados a participar desses eventos, principalmente, pela possibilidade de

socialização com outros (FOWLER et al., 2013). Essa socialização é importante aos jammers

pela possibilidade da troca de conhecimento entre pessoas com as mais diferentes habi-

lidades, além da geração de conteúdo que pode ser compartilhado por esta comunidade,

como sugere (KULTIMA, 2015).

Fazendo um paralelo com a teoria por trás das comunidades de práticas (WENGER;

MCDERMOTT; SNYDER, 2002), as jams reúnem pessoas com interesse e paixão no desen-

volvimento de jogos (RENG; SCHOENAU-FOG; KOFOED, 2013), (SAMPUGNARO et al., 2014)

e (THOMAS; OWEN et al., 2013). Esses jammers ainda aprofundam seus conhecimentos

e expertise por meio da interação com outros. Embora não necessariamente trabalhem

juntos todos os dias, eles se encontram recorrentemente porque suas interações agregam

valor a eles e à comunidade da qual fazem parte. Dessa interação esses indivíduos com-

partilham informações, insights e conselhos. Isso faz com que ajudem uns aos outros a

resolver problemas, além de debaterem situações, aspirações e necessidades.

Sendo assim, o entendimento dessas atividades colaborativas nas jams e a interação

dos seus participantes, tem revelado enorme potencial para a formação de comunidades

que suportam a prática na concepção de jogos. Essas práticas ainda podem suportar ati-

vidades na indústria e gerar uma base de conhecimento referente a resolução de problemas

na produção de jogos e educação.

Ainda segundo (WENGER, 1998) cada indivíduo pertence a uma diversidade de co-

munidades de prática, e as mesmas se caracterizam por fazerem fronteira com outras. O

estudo argumenta que existem conexões que sustentam as diversas relações entre essas co-

munidades. Essas conexões são os artefatos (meio em que essas conexões se materializam)

e a presença de pessoas que introduzem elementos de uma comunidade em outra.



30

3 Estudo 1: Global Game Jam 2018

Este capítulo mostra em detalhes como este primeiro estudo foi organizado e condu-

zido, bem como os seus resultados. Esse estudo começou a ser realizado entre o último

trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2018. O ponto alto dessa fase ocorreu no mês

de janeiro, período na qual ocorreu a GGJ18. O evento foi realizado durante o período de

26 à 28 de janeiro de 2018. Segundo dados dos organizadores do evento 1, participaram

simultaneamente 42,800 jammers, os quais fizeram 8,606 games, em 803 localizações dife-

rentes, espalhados por 108 países ao redor do mundo. O tema do evento foi “transmissão”.

Além disso, após a participação no evento, criei uma maior familiaridade com membros

do PONG e consegui me aproximar da comunidade local. Também, passei a participar

de eventos periódicos o que me deu acesso a entrevistar membros do PONG. Dentro do

evento, pude validar o questionário junto à comunidade. Inicialmente, mostrei uma versão

impressa a dois organizadores, que sugeriram alterações para que o mesmo ficasse melhor

contextualizado e com termos utilizados por participantes desse tipo de evento. Também,

na noite do término do evento, enviei o link desse questionário via Discord ao pessoal

do PONG. Ele foi aplicado aos jammers espalhados por locations ao redor do mundo,

uma semana depois do término da jam. Essas locations representam cada sede aonde o

evento ocorreu. Também, de modo a complementar os achados deste questionário e das

entrevistas realizadas no PONG, foram realizadas entrevistas com participantes de sedes

do Brasil.

Ao longo dessa seção, irei descrever em detalhes os relatos da minha experiência

no evento. De maneira prática, imerso nesse contexto, minha equipe desenvolveu o jogo

Witch’s Testament. Também, a partir das observações e conversas com outros participan-

tes via Discord e no decorrer do evento, pude perceber a presença clara de dois atores, a

saber jammers experientes e mentores, cujas as funções e interações visa garantir o bom

funcionamento do evento.
1https://globalgamejam.org/
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Nessa primeira fase, foquei principalmente em observar e entender como os partici-

pantes colaboram dentro de suas equipes. A propósito, colaborei diretamente com outros

dois participantes neste evento. Também pude ver a interação de outros grupos ao longo

do evento. O evento em sua natureza permite essa constante interação entre todos os

participantes. Também, devido a isso, esse estudo inicial focou em detalhar a interação de

participantes principalmente novatos com jammers experientes. Sendo assim, na seção de

resultados, irei destacar as principais características e funções desses atores. Já no capítulo

4 será apresentado o segundo estudo que investiga e caracteriza a atuação e a função dos

mentores.

3.1 Método

Para realização desse primeiro estudo foi utilizada uma metodologia mista que com-

bina o uso de abordagem qualitativa exploratória e quantitativa. Durante o estudo quali-

tativo foram coletados dados de várias fontes de evidências, incluindo notas de campo da

observação participativa, survey, entrevistas semi-estruturadas e artefatos (por exemplo,

slides de apresentação e conversas realizadas via Discord). Isso permitiu entender em mais

detalhes as práticas colaborativas dos participantes antes, durante e depois da GGJ18.

Em seguida, querendo confirmar os dados qualitativos que caracterizam os jammers

experientes e suas funções apresentados no capítulo 3.2.2.2; Decidi investigar a influên-

cia das características demográficas dos participantes do survey a partir do seu número

de participação em Game jams. Para isso, utilizei a análise de correlação de ordem de

classificação de Spearman.

Além disso, minha participação nessa primeira game jam, em primeiro lugar, tinha o

intuito de conseguir uma maior aproximação da comunidade local do PONG. Além disso,

oportunizar a interação com outros jammers objetivando entender mais sobre o processo

de concepção de jogos. Também, encontrar pessoas, principalmente músicos, a fim de

trocar experiências e assim aprender de maneira prática como produzir sons no contexto

de jogos.

Além desses objetivos específicos, tinha em mente investigar se devido a natureza

muti-disciplinar dos times em uma game jam, colaborar seria um desafio, e quais pro-

blemas ocorrem dessas interações. Conforme afirma a literatura, a colaboração em times

com essa configuração pode ser complicada (BARRETT; OBORN, 2010), (LEVINA; VAAST,

2008), muito embora os obstáculos como a falta de alinhamento e padronização de prá-
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ticas e processos, conflitos e conciliação dos membros da equipe possam ser minimizados

pela inserção de elementos mediadores (PAWLOWSKI; ROBEY; RAVEN, 2000), (WENGER;

MCDERMOTT; SNYDER, 2002).

Sendo assim, durante a minha experiência prática, e com base nas observações reali-

zadas, problemas dessa natureza não pareceram tão frequentes quanto eu pensava, pelo

menos com relação ao evento promovido pelo PONG (casos relatados e observados foram

esporádicos, sendo problemas de comunicação/escolha das idéias, que eram contornados),

muito embora eles ocorram, e isso ficou mais claro ao entrevistar pessoas de outras sedes.

Mesmo assim, a maioria dos relatos tem ressaltado experiências positivas de suas parti-

cipações em jams. Esse fato sugere exatamente a ação de elementos atuando de modo a

minimizar esses efeitos negativos e contornar conflitos. Isso me fez refletir e mudar um

pouco o foco do estudo. Portanto, no lugar de procurar entender quais são os desafios e

problemas de se colaborar em eventos dessa natureza, mantive o foco voltado para en-

tender quais elementos tornam a colaboração nas jams experiências bem sucedidas. Essa

visão guiou o estudo e deu surgimento as questões de pesquisa que conduziram as fases

seguintes do estudo. Segundo (BOELLSTORFF et al., 2012), geralmente questões de pes-

quisa emergem das observações durante visitas informais a determinado ambiente foco

da pesquisa. A seguir, apresento as perguntas de pesquise deste estudo que emergiram

durante a GGJ18:

• QP.1. Quais são os atores que facilitam a colaboração entre times em uma game

jam?

• QP.2. Que práticas ou estratégias utilizadas por esses atores suportam/facilitam

uma boa experiência de participação dos jammers, incluindo dos novatos?

3.1.1 Estudo de imersão na GGJ’18

Durante o estudo exploratório uma técnica chave usada foi a observação (BOELLS-

TORFF et al., 2012) que se baseia, por um lado, em se engajar em atividades cotidianas

e, por outro lado, em registrar/analisar essas atividades. Uma boa observação significa

participar e pesquisar simultaneamente. Como observador participante, realizei tarefas

tanto como pesquisador quanto como jammer. Sendo assim, desenvolvi um jogo com um

grupo, fiz a composição das minhas músicas, aprendi novas técnicas de composição e ainda

fiz amizades dentro da comunidade. Abaixo, relato detalhadamente como ocorreu minha

participação na GGJ18.
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Essa primeira fase do estudo exploratório visava entender como o evento funciona, bem

como entender o que significa ser um jammer. Essa fase ainda foi importante porque pude

me aproximar da comunidade e assim como contribui com ela, ela contribuiu com meu

crescimento. Além disso, percebi que nesses eventos, os músicos são bem escassos, e mesmo

sendo novato pude ajudar dentro de minha equipe. Na visão de um novato, interagi com

diversos participantes e principalmente com outro músico bem mais experiente que eu. Ao

final do evento, foi gratificante ver o resultado do trabalho. Isso gerou um sentimento de

pertencer aquela comunidade e abriu espaço para que eu continuasse as fases posteriores

da pesquisa.

3.1.2 Estudo explanatório com survey e entrevistas

Posteriormente a minha participação no evento, enviei um questionário a participantes

da GGJ18. Esse questionário tinha o intuito de complementar e confirmar os achados da

minha participação no evento. Passado algum tempo do questionário, também entrevistei

9 participantes de sedes do Brasil (ver mais detalhes sobre os participantes na Seção

3.2.2.1).

O questionário teve por objetivo entender um pouco mais sobre as impressões dos

participantes no evento. O questionário era composto de 17 questões divididas em duas

seções. As questões da primeira seção abordavam sobre o participante e sobre suas ex-

periências profissionais/acadêmicas, bem como seu envolvimento com desenvolvimento

de jogos e game jams. Já a segunda seção contemplava aspectos da sua participação,

impressões da Global Game Jam 2018, preparação para o evento e adoção de tecnologias.

A partir dos dados disponibilizados pela organização mundial do evento em seu web-

site, tive acesso ao contato de 9600 participantes em sedes espalhadas pelo mundo todo.

Assim, utilizando uma técnica conhecida como web scraping (SCHRENK, 2012), e imple-

mentando um algoritmo em Python com suporte da biblioteca Beautifulsoup 2, foi reali-

zada a mineração dos dados dos participantes (email de contato e skills). Esse script foi

rodado uma semana antes do evento, período que concentrou o maior número de inscrições

para o evento.

Antes da distribuição do questionário, um piloto foi feito pessoalmente com dois men-

tores do PONG. Esses validaram o questionário e ao final sugeriram algumas alterações

a fim de deixar o questionário mais adaptado ao cenário do desenvolvimento de jogos.
2https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/
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Neste questionário ainda foi incluída uma pergunta voltada para entender como o uso de

achievements (i.e., feature que representa conquistas debloqueáveis quando o participante

cumpria determinada tarefa) pode afetar positivamente o trabalho em equipe.

Depois, essa versão validada do questionário foi enviada aos 9600 emails obtidos. Ini-

cialmente foi realizado um estudo piloto, onde foi utilizado um algoritmo de aleatorização

a fim de escolher 400 jammers para participar desse estudo. Esse estudo piloto serviu

para testar o survey nesse novo cenário e ainda melhorar alguns aspectos do anterior, por

exemplo, gerar uma versão mais completa na questão das tecnologias.

O algoritmo de aleatorização retornou 27 brasileiros e 373 estrangeiros. Esse estudo

foi realizado 2 dias após o término da GGJ18. Depois disso, três dias após o estudo piloto

ter sido rodado, foi realizado o estudo com 634 brasileiros e 8566 estrangeiros da lista de

emails.

Durante o estudo piloto, recebi 57 respostas (14,25 % taxa de resposta). Já no estudo

geral realizado com a lista restante de emails coletados, recebi 856 respostas (9,30 % taxa

de resposta). Alguns participantes responderam ao email explicando que não participa-

ram do survey por não terem comparecido ao evento. Outros emails também não foram

entregues, por se tratar de emails inválidos. Então a taxa de resposta poderia ter sido

maior.

Assim, o questionário foi respondido por um total de 940 participantes. Os dados

apontaram que 60%(568) dos respondentes estavam participando pela primeira ou se-

gunda vez do evento, apesar de 70%(658) dos respondentes já estarem envolvidos em

atividade de desenvolvimento de jogos a mais de um ano. Outro ponto que chamou aten-

ção foi que apenas 16%(133) respondentes apontaram que atuavam profissionalmente com

o desenvolvimento de jogos. Além disso, 54% dos participantes da pesquisa possuiam nível

superior completo (bacharelado, mestrado, doutorado, especialização e ou MBA).

Quatro semanas depois da distribuição dos questionários, entrevistados foram sele-

cionados com base em suas respostas do questionário. Basicamente, foram convidados

para entrevista aqueles respondentes que relataram ter ido ao evento com o proposito

de socialização e do trabalho em equipe, já que queria investigar práticas de colaboração

e a percepção dos jammers sobre a qualidade dessas experiências. Baseado em minhas

observações e na análise das respostas ao questionário, realizei a criação de um roteiro

de entrevistas semi-estruturadas. Esse roteiro me auxiliou na condução das entrevistas

com foco em entender em detalhes como se deu a colaboração desses participantes em

suas sedes. Essas entrevistas tinham por objetivo principal entender quais estratégias
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cada um desses times utilizou que lhes permitiram o trabalho em equipe. Nove jammers

responderam ao convite de participar dessas entrevistas.

3.1.3 Análise dos dados

A análise dos dados consistiu nos seguintes passos: (i) transcrição das entrevistas, (ii)

codicação dos dados e (iii) escrita dos memorandos. Todas as etapas de análise desse estudo

foram executadas pelo autor deste trabalho, sob a supervisão e revisão do orientador, a

fim de manter a confidencialidade dos dados e confiabilidade no processo.

Uma vez concluída cada transcrição, realizou-se uma revisão do texto, através da re-

produção de todo o áudio da entrevista e do acompanhamento do que havia sido transcrito

em documento, a fim de garantir que a transcrição havia sido realizada de forma fiel.

Para análise e codicação dos dados utilizou-se técnicas baseadas em Grounded Theory

(ou Teoria Fundamentada nos Dados). Esta metodologia utiliza um conjunto de procedi-

mentos sistemáticos de análise dos dados para derivar teorias através desses dados. Essa

metodologia, que foi criada por Barley Glaser e Anselm Strauss, é largamente utilizada

em ciências sociais e tem como objetivo gerar ideias teóricas novas ou hipóteses a partir

da emergência de conceitos e categorias advindos dos dados (CHARMAZ, 2006)

A codicação consiste em nomear segmentos de dados com uma denominação concisa

que categoriza, resume e representa o segmento. Assim, o processo seguiu passos rigoro-

sos, e inicialmente realizou-se a codicação aberta dos dados através de uma microanálise

(linha por linha) para identificar as categorias iniciais. Em seguida, realizou-se a codica-

ção axial dos dados, organizando as categorias hierarquicamente, ligando as categorias às

subcategorias, definindo propriedades e reagrupando os segmentos de dados codificados.

Na codicação dos dados utilizou-se um software específico para análise qualitativa, o

MAXQDA 3. Os recursos presentes nesse software facilitam a execução da codicação: (i)

organização dos códigos criados através do Code System; (ii) visualização dos documen-

tos a serem codicados no próprio programa; (iii) codicação de segmentos de texto; (iv)

reorganização dos códigos no Code System; e (v) visualização dos segmentos de códigos

em diferentes documentos; entre muitas outras funcionalidades.
3https://www.maxqda.com/
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3.2 Resultados

3.2.1 Relato do estudo de imersão na GGJ’18

Figura 1: Conquistas distribuídas na GGJ na sede do PONG

Participei da GGJ18, evento organizado pela comunidade local do PONG. Esta foi

a primeira experiência de maneira totalmente imersiva, em um evento tão intensivo e

relacionado ao desenvolvimento de games. Apesar de ser totalmente novato nesse tipo de

evento, já tinha tido algumas oportunidades de trabalhar com desenvolvimento de jogos

anteriormente. Em uma dessas experiências, desenvolvi o som de algumas partes de um

jogo de um estúdio indie, mas nada que se compare a passar 48 horas imerso em um

ambiente a fim de criar algo em 48 horas.

Além disso, já vinha acompanhando a comunidade do PONG a algum tempo, cerca

de 4 meses antes do evento, a convite de um amigo que já fazia parte da comunidade.

Assim, tive a oportunidade de observar como o pessoal se preparava para a GGJ, algum

tempo antes do evento ocorrer. Esse contato se deu via Discord 4, que é um aplicativo

usado pela comunidade para diversos fins que vão desde a divulgação de eventos, como por

exemplo, jams e eventos periódicos da própria comunidade, como vagas de emprego na

área de jogos, divulgação dos jogos de próprios integrantes da comunidade, como também
4https://discordapp.com/
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oferece um meio para colaboração na resolução de problemas das mais diversas disciplinas

do desenvolvimento de jogos (arte, programação, som, entre outros). Um exemplo disso

pode ser visto nos fragmentos da Figura 2, uma conversa em um canal do Discord, que

mostra informações e dados da organização para o GGJ18 do PONG. Acredito que esse

contato inicial tenha sido essencial no sentido de me aproximar da comunidade, e criar

a oportunidade para que eu conhecesse pessoas que me ajudaram bastante em minha

primeira jam.

Figura 2: Fragmento de uma conversa entre jammers da comunidade do pong. Um dos
mentores estava divulgando os desafios que poderiam ser utlizados na implementação dos
jogos da GGJ18. Além disso fez a divulgação das conquistas que poderiam ser realizadas
por membros da comunidade local.

Como motivação pessoal, sempre tive o interesse de aprender a desenvolver jogos,

e percebi que essa poderia ser exatamente a chance de entender em detalhes todo esse

processo. Sendo assim, participar da GGJ me daria a oportunidade de conhecer pessoas

dos mais diferentes níveis e habilidades, interagindo e aprendendo com cada um de maneira

presencial.

A GGJ 2018 foi iniciada com a apresentação de um dos mentores. Inicialmente, ele

mostrou todo o time que fazia parte da organização do evento. Foram esses os primeiros

atores que identifiquei durante minha participação na jam. Durante esse momento, ele
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deu várias recomendações iniciais, e realizou dinâmicas que me ajudaram a entender mais

do processo, a focar e me motivar dentro do evento. Nota-se que a atmosfera do evento,

a empolgação dos participantes por si só já nos deixaram—a mim e a minha equipe—

motivados. Entre essas recomendações destaco:

• Apresentação dos momentos mais importantes/marcantes durante uma game jam,

e o que esperar de cada um desses momentos. Essas fases foram descritas como pré-

produção (dia 1), produção (dia 2) e pós-produção (dia 3). Cada uma dessas fases

com um objetivo em específico. A primeira de gerar idéias. A segunda de realizar

a implementação dessas idéias. A terceira de mostrar a comunidade o que foi feito

nessas 48 horas;

• Apresentação de jogos implementados em outras games jams e que viraram cases

de sucesso. Isso me motivou bastante. Acredito que esse realmente seja o objetivo

principal dessa atividade;

• Espaço para que todos se apresentassem e comentassem um pouco sobre suas ex-

periências com game jams e habilidades que tinham no desenvolvimento de jogos.

Esse momento foi importante para ver em que grupo eu poderia entrar;

• Avisos essenciais sobre as regras do evento;

• Avisos sobre a disposição do espaço físico.

Logo após este momento, foi passado um vídeo criado pela direção global do evento.

Esse vídeo mostrava diversas coisas que faziam referencia ao tema do evento: transmis-

são. Acredito que assim como eu, após o tema ter sido divulgado, muitas pessoas já

começaram a imaginar as possibilidades de jogos que poderiam ser criados a partir da-

quela temática. Uma estratégia utilizada por mim foi tomar nota das ideias que eu ia

tendo. Fiz isso antes mesmo de me juntar a uma equipe, o que me ajudou bastante no

momento de definir a ideia com meu grupo. No meio dessa explosão de ideias, uma delas

seria a criação de um jogo de plataforma, sempre tive paixão por esse gênero. Nesse jogo,

habilidades especiais seriam transmitidos ao personagem principal a fim de que o mesmo

pudesse vencer cada obstáculos pelo mapa.

Depois disso, me desloquei da sala onde assisti a abertura, até outra onde realmente

ocorreu todo o processo de desenvolvimento. Essa segunda sala era menor, o que possibili-

tava o contato entre os grupos. A Figura 3 ilustra esse ambiente. No deslocamento até essa
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sala, escutei muitos jammers compartilhando ideias no corredor, alguns deles com grupo

já formado. Mas, todo mundo muito aberto a conversar e trocar idéias sobre o tema. Isso

aguçou ainda mais a minha curiosidade para saber até onde o pessoal poderia chegar com

essas ideias. Lembro-me de um grupo que tive a oportunidade de conversar. Eles falaram

sobre a criação de um jogo baseado na mecânica de transmissão de pontos de vida entre

dois personagens.

Figura 3: Sala onde as equipes se reuniram para desenvolvimento dos jogos

Já nessa sala, os mentores começaram a entregar crachás que identificavam cada par-

ticipante. Neste crachá tinha o nome do jammer e suas respectivas habilidades, ou em

quais aspectos cada um gostaria de trabalhar na jam (programação, arte, som, roteiro ou

game designer). A Figura 5 ilustra o crachá que recebi na jam. A entrega desses crachás

compreendeu o cadastramento dos participantes.

Foi um excelente momento para me entrosar e conversar um pouco com alguns jam-

mers. Apesar de muitos deles já estarem organizados e com grupos definidos, sempre

estavam dispostos a trocar experiências. Um outro ponto que também achei bem interes-

sante nesse momento, foi a divulgação dos achievements, apesar de já ter conhecimento

através do Discord da comunidade. Pensados pelos próprios integrantes da comunidade,

tinham a finalidade de motivar, incentivar a colaboração entre os envolvidos e ajudar a

integrar as pessoas durante a jam. Essas conquistas estão ilustradas na Figura 1. Um

exemplo de um achievement foi Até o último homem e consistia em ajudar um membro

fora de sua equipe, estimulando a colaboração entre os participantes do evento.

Como iniciante em game jams, esse tempo de pré-produção—(primeiro dia do evento)—
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foi bastante importante porque pude me aproximar dos participantes, conversar com al-

guns sobre o que estavam pensando em fazer e ainda explorar novas possibilidades de

ferramentas, em especial na área de sound design. Um exemplo disso, foi conhecer uma

ferramenta muito simples para produção de som para jogos chamada de Bosca Ceoil 5.

Achei incrível como apesar da simplicidade da ferramenta, até mesmo pessoas que não

tinham tanto conhecimento, podiam compor música para seus jogos de maneira rápida e

criativa. A Figura 4 ilustra o compartilhamento de outras ferramentas na área de sound

designer. Percebi também que na sede do PONG, o pessoal valorizava bem a produção

de sons, muito embora vi poucas pessoas que estavam voltadas exclusivamente para esse

fim.

Figura 4: Fragmento de conversa no Discord do PONG aonde alguns jammers comparti-
lhavam com o pessoal aplicações voltadas para a composição de sons para jogos.

Durante o meu cadastramento, informei minhas habilidades e recebi o meu crachá.

Esses crachás me pareceram uma excelente estratégia durante a formação das equipes. Vi

pessoas formando times ou identificando possíveis colaboradores para complementar seus

times com skills necessárias a partir desses crachás. Foi exatamente isso que aconteceu

comigo. Fui convidado a participar de uma equipe exatamente porque eles identificaram no
5https://boscaceoil.net/
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meu crachá que eu trabalhava com áudio. É importante frisar que todas essas atividades

iniciais eram motivadas e mediadas pelos mentores do evento.

Figura 5: Chachá distribuído na GGJ18 com sede no PONG para auxiliar na formação
das equipes

Mesmo sem ter uma grande experiência em desenvolver jogos, fui para esta game jam

com o intuito de colaborar com o desenvolvendo dos sons de algum jogo. Apesar de não ser

profissional, me considero um hobbyista, tenho estudado produção musical. Antes mesmo

da jam, já tinha algum conhecimento em produção de som, utilizando alguma (Digital

Audio Workstation – DAW ). Por exemplo, já tinha tido experiência com o Ableton 6 e o

Reaper 7.

Esses conhecimentos foram essenciais na minha participação. Além disso, possuía o

equipamento necessário para implementar os principais aspectos sonoros de um jogo. Foi

uma oportunidade perfeita de colaborar com outros desenvolvedores e ainda aplicar meus

conhecimentos como músico. Também pude compartilhar meus conhecimentos musicais

com outro jammer, assim como eu, ele foi apenas para compor músicas. Esse jammer já

tinha participado de outras jams, e me auxiliou bastante na implementação das músicas

e sons do meu jogo. Esse foi exatamente o segundo ator—os jammers experientes—que

identifiquei em minha participação na jam. Pessoas experimentadas em alguma área, que

ajudam jammers novatos a criar algo em 48 horas.
6https://www.ableton.com/
7https://www.reaper.fm/
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A Figura 6 mostra minha equipe durante a game jam. Ela foi composta por mim e

mais dois integrantes. Diferente de mim, eles já tinham participado de outras game jams e

já tinham experiência com desenvolvimento de jogos. Apesar de ser uma equipe compacta,

a equipe era bastante heterogênea. Um dos participantes trabalhou como programador e

game designer. Esse participante nos informou que era aspirante a desenvolvedor indie. O

outro fez toda a arte do jogo, embora, tenha nos informado que não era especialista com

arte. Ele nos informou também que era especialista em programação, mas queria durante

essa game jam, experienciar novos aspectos de arte a fim de adquirir mais conhecimento

no processo de desenvolvimento de jogos. Esse jammer nos disse que trabalhava como

professor de desenvolvimento de games.

Sendo assim, já com a equipe formada, resolvemos discutir sobre a ideia central do

projeto. Para isso fizemos um brainstorming. Não utilizamos nenhuma ferramenta especí-

fica, apenas papel e lápis. A ideia foi organizada em um documento que seguiu a estrutura

de um (Game Design Document GDD) ). O GDD é um documento que descreve todos

aspectos de um jogo: ideia geral, a história, a gameplay, os personagens, os inimigos e as

fases. Cada um contribui nesses aspectos afim de definir uma ideia.

Figura 6: Minha equipe durante o desenvolvimento do jogo Witch’s Testament na GGJ18

Depois de tudo definido partimos para a fase de produção da ideia. A atividade inicial

nesse período foi a divisão das tarefas. Para mim, as tarefas definidas foram a de produção

dos efeitos sonoros e a composição de duas músicas. Os efeitos sonoros seriam de ataques

aos inimigos, ataques recebidos dos inimigos, efeitos de magias lançadas, entre outras

coisas. Com relação as músicas: a primeira seria uma composição usada na tela principal
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do jogo e a segunda composição usada durante a gameplay. Vale enfatizar que só colocamos

a mão na massa no dia seguinte. Achei uma estratégia boa definir tudo e depois descansar

para no outro dia começar a implementação da ideia. Utilizei o restante da noite para

interagir e observar os outros grupos nessa definição das ideias.

No outro dia, logo cedo, comecei a implementar os sons do jogo. Apesar de saber como

seria a história, a ambientação das fases, achei bastante difícil imaginar como aquela

música deveria ser. Para isso perguntei aos membros do meu grupo se alguém tinha

alguma referência para que eu pudesse seguir. O programador me passou uma lista com

referências pelo Discord. As referências passadas eram basicamente do jogo Final Fantasy

e isso me ajudou a ter diversas ideias. A ferramenta era excelente porque deixava tudo

registrado e tínhamos acesso rápido aos recursos que precisávamos. Por exemplo, passar

algum efeito sonoro para o programador ou catalogar alguma ideia, ou feature.

Notei que durante essas primeiras horas de desenvolvimento do projeto, o programador

fez um protótipo bem simples, mas que me ajudou bastante a visualizar como o jogo iria

parecer. Além do mais, ele adotou uma estratégia de colocar placeholders. Esses elementos

servem como mocks, ou seja, algo temporário para ajudar na visualização de aspectos do

jogo, como por exemplo, os efeitos sonoros. Ele colocou placeholders nos principais efeitos

do jogo. Assim pude entender os principais aspectos que eu precisava implementar. Esse

protótipo ainda serviu para compartilhar a ideia do nosso jogo com o pessoal de outras

equipes e pudemos receber diversos feedback que nos ajudaram na melhoria do projeto.

Ainda durante essa fase de desenvolvimento, eu mandava constantemente as com-

posições para o programador e ele avaliava se a música estava legal. Um dos principais

problemas que ele reportou foi que eu precisava loopar as composições. Como era iniciante

nisso, não tinha muita noção do que fazer. Então procurei ajuda de outro jammer que era

bem mais experiente que eu na parte de áudio e ele me explicou algumas técnicas para

criar esses efeitos.

Durante o desenvolvimento do jogo, não tivemos problemas de comunicação, ou pro-

blemas na entrega do jogo dentro do escopo definido. Atribuo isso, a experiência dos

membros do meu grupo, que já sabiam o que dava para ser feito naquele momento, ou

seja, não vieram com idéias e features mirabolantes. Também, a correta divisão das ta-

refas, de maneira que cada um desempenhou um papel específico. Por fim, e não menos

importante, a rápida prototipação do jogo por parte do programador, que fez com que

pudessemos visualizar a idéia de maneira clara. Apesar disso, desenvolver as duas músi-

cas e os efeitos sonoros a tempo foi um desafio enorme. Uma experiência única e que me
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trouxe muitos aprendizados. Para completar a tarefa a ajuda de outro jammer músico, foi

essencial. Ele me ensinou diversas técnicas de produção musical que pude aplicar. Tam-

bém me mostrou plugins interessantes e sites que me ajudaram a agilizar na criação dos

efeitos sonoros.

Quando terminava alguma tarefa, eu passava todas os artefatos produzidos ao progra-

mador. O programador então precisava implementar todas aquelas músicas e efeitos na

engine. Reitero, que devido a experiência dos membros do meu grupo, o desenvolvimento

do jogo foi bastante tranquilo. Ainda durante esse período, tive a oportunidade de andar

pela sala e visitar cada grupo para acompanhar o que cada um estava fazendo em seu

projeto. A melhor parte foi poder jogar cada um desses protótipos e é claro dar minha

opinião sobre cada um deles. A propósito, enviamos nosso jogo, algumas horas antes e

ganhamos o achievement “de boa na lagoa”. Também, vi os mentores auxiliando muita

gente com relação a submissão do jogo na plataforma do evento. Na realidade, percebi

que eles acompanharam cada projeto desde o início, até a submissão dos mesmos.

O jogo criado durante a participação na GGJ18 é do gênero RPG tático. Inspirado

no clássico Final Fantasy tactics 8 e com uma jogabilidade semelhante. Ele basicamente

ocorre em um mapa dividido em grades, onde as unidades podem se mover e as ações só

podem ser executadas dentro de um determinado intervalo de tempo. Cada personagem

recebe pontos de movimento e ações por turno. As magias e algumas outras habilidades

também têm tempos de recarga. Assim que todos os monstros no mapa forem derrotados,

o player passa para o level seguinte. Cada personagem também tem suas característica e

mecânicas diferenciadas. Esses aspectos da jogabilidade são ilustradas na figura 7. O jogo

pode ser encontrado no website da Global Game Jam 2018 9.

O último momento foi justamente o de apresentação do jogo produzido. Achei um

momento muito interessante, pois todos puderam compartilharam suas experiências, as

dificuldades enfrentadas e as ferramentas utilizadas no desenvolvimento dos jogos. O pes-

soal colocava essas lições aprendidas em um template chamado de postmortem. Além

disso, é o momento da comunidade dar um feedback do seu jogo. Muitos desses feedbacks

são essenciais para o aprimoramento dos jogos produzidos e para o amadurecimento das

habilidades adquiridas durante o evento.

Com base nas observações e conversas informais realizadas durante a Global Game

Jam 2018 pude identificar a presença clara de dois atores principais que funcionam como
8https://en.wikipedia.org/wiki/Final_Fantasy_Tactics
9https://globalgamejam.org/2018/games/witchs-testament
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Figura 7: Aspectos relacionados à mecânica e jogabilidade do jogo criado por minha equipe

facilitadores no evento. Durante as game jams, os participantes apontaram mentores e

jammers experientes os atores responsáveis por prover um ambiente favorável a cola-

boração.

Apesar disso, nesta seção irei reportar em detalhes apenas as atividades realizadas

pelos jammers experientes. A justificativa se dá porque durante essa primeira participação,

meu foco principal se deu na minha interação com minha equipe e na troca de experiências

com outros jammers. Apesar de perceber que os mentores são essenciais nesse processo,

não acompanhei diretamente a atuação deles no evento, ficando estes como objeto de

investigação do segundo estudo que será apresentado adiante. Além das observações feitas

durante o evento, o survey e as entrevistas realizadas após a GGJ 2018, ajudaram a

complementar e confirmar minhas observações.

3.2.2 Estudo exploratório com survey e entrevistas

3.2.2.1 Participantes do estudo

As entrevistas foram realizadas com participantes que relataram estarem na GGJ

por questões sociais e da experiência do trabalho em equipe. Os participantes tinham

diferentes background como detalha a Tabela 1.

A maioria dos respondentes do survey (54%) revelou que têm ensino superior completo

ou um grau mais alto (Ensino superior, Especialização e/ou MBA, Mestrado ou Douto-

rado). Além disso, notou-se que apenas 16% (133) participantes eram desenvolvedores

profissionais. Estes resultados estão na Figura 8.

Os resultados mostram que 60% (568) dos respondentes eram novatos: eles participa-
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Tabela 1: Informações demográficas dos entrevistados.
P# Experiência Faixa etária
P1 Mestre em ciências da computação. Trabalha como professor de jogos digitais

em uma instituição federal há 3 anos. Nas jams trabalha como programador.
Participou de 3-5 game jams.

26-35

P2 Pós-graduado e especialista em designer e desenvolvimento de jogos. Atual-
mente trabalha como programador de software em uma instituição pública.
Normalmente trabalha como organizador de game jams, mas já atuou com
programador. Participou de 5-10 game jams.

26-35

P3 Estudante de publicidade e propaganda. Participa das game jam como músico.
Atua como desenvolvedor indie de 1-3 anos. Participou de de 3 a 5 game jams
online, mas a GGJ18 foi a primeira presencial.

18-25

P4 Técnologo em rede de computadores. Trabalha como programador em um es-
túdio de jogos há 1 ano. Participou de 3 a 5 game jams.

26-35

P5 Atua como desenvolvedor indie e desenvolvedor profissional com experiência de
1 a 3 anos. Já participou de 3 a 5 games jams anteriormente.

26-35

P6 É envolvido com o desenvolvimento de jogos, sendo estudante com uma experi-
ência de 1 a 3 anos. Possui o ensino superior e já participou de uma game jam
anteriormente. É sócio em uma empresa de jogos.

26-35

P7 Possui especialização na área de design e nunca tinha participado do desenvol-
vimento de um jogo antes da Game Jam. Sendo essa a primeira game jam que
ele participou.

18-25

P8 É envolvido com o desenvolvimento de jogos como um desenvolvedor indie
há mais de 5 anos. Já participou de mais de 5 jams anteriormente. Ele tem
um estúdio de desenvolvimento de jogos em sociedade com outras pessoas que
conheceu em Game Jams anteriores.

26-35

P9 Possui o Ensino médio, e desenvolve games como hobby. Com experiência de 1
a 3 anos. Já participou de uma game jam anteriormente.

18-25

25%21%

38%
3%

12%
1%

Ensino Técnico(242)
Ensino Médio(195)
Ensino Superior(356)
Especialização(27)
Mestrado(110)
Doutorado(8)

16%
14%

14%

22%
32%

2%

Não era envolvido(151)
Profissionalmente(133)
Desenvolvedor Indie(126)
Por Hobby(208)
Estudante(303)
Outros(19)

(a) (b)

Figura 8: (a)Qual o seu nível de escolaridade? (b) Já era envolvido com o desenvolvimento
de jogos antes da jam?

ram de uma ou no máximo duas jams (Figura 9). Além disso, 70% (658) dos respondentes

informaram que eles já eram envolvidos com o desenvolvimento de jogos por mais de um

ano.

3.2.2.2 O papel dos jammers experientes

De modo geral, jammers experientes são aqueles participantes experimentados

em uma ou mais disciplinas do desenvolvimento de jogos. Também, tendo um longo histó-

rico de participações em game jams. 38 citações fazem referência a essa característica
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11%
19%

40%

17%
13%

Não era envolvido(104)
Menos de um ano(178)
De 1 a 3 anos(380)
De 3 a 5 anos(156)
Mais de 5 anos(122)

41%
19%

13% 16%
11%

Nunca(386)
1 game jam(182)
2 game jams(122)
3 a 5 game jams(148)
Mais de 5 game jams(103)

(c) (d)

Figura 9: (c) Quantos anos é envolvido com o desenvolvimento de jogos? (d) Você já
participou de uma game jam antes? Quantas?

essencial desses atores. Um dos participantes do survey relatou: “Cada uma das ferramen-

tas usadas são as que eu utilizo todos os dias como desenvolvedor de games profissional.

Não há motivo para não usá-las na jam", P4 e P5 reportaram: “algum companheiro que tá

na game Jam que é mais experiente, aconteceu comigo na GGJ, apesar de simples, mas

eu não sabia modificar aquele cursor lá da unity que vem por padrão, tem um canto lá

que você pode mudar uma imagem e o unity coloca o cursorzinho personalizado dentro do

jogo sabe? Eu não sabia fazer aquilo. E perguntei a outro jammer" e “Então experiência

de participação em jams gera confiança na forma de uma melhor comunicação com a

equipe".

Dentro das game jams, esses atores atuam de maneira constante e principalmente

dentro de suas equipes. Muito embora, isso não limite que ajudem a outros grupos.

101 participantes relataram terem ajudado outros grupos na resolução de dúvidas técnicas

ou disponibilização de recusros implementados. Respondentes do questionário reportaram:

“Eu nunca tinha usado Unity ou Photoshop antes, então era bom ter pessoas ao meu redor

que as conheciam e poderiam me mostrar como elas funcionavam". e “Em minha sede eu

tive algumas dúvidas sobre o FMOD e perguntei a um parceiro designer de som de outro

grupo". Além disso, de modo a prover ajuda aos jammers menos experientes, esses

atores apresentam uma série de características que os credencia no papel de facilitadores

da colaboração em game jams.

Primeiro, uma característica fundamental, é a de liderar a equipe. Os respondentes

citaram esse aspecto 20 vezes. P5 disse: “Depois disso, ele resolveu conversar com um

membro do grupo que era o mais experiente. Vale salientar que normalmente nessas equi-

pes sempre tem um ou dois que tomam esse papel de liderança". Normamente, o líder de

um grupo, em uma game jam, é aquele a quem o grupo tem confiança. Essa confiança

é conquistada através da sua experiência. Como relatou P8: “Uma outra caracteristica

principal é que o grupo confie nesse cara. Normalmente o que faz com que o pessoal tenha
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confiança nele, é a experiencia que esse cara tem, e a propriedade no que fala". Muito

embora, apesar dessa característica, esses atores não são vistos como donos do pro-

jeto, mas organizadores da equipe. P5 e P8 reportaram: “O papel do líder, em si, é fazer

com que o grupo termine o projeto que começou e dentro do prazo e escopo pré-definido"

e “Normalmente o lider dá aquela ideia de maneira a fazer o grupo todo refletir. Tem

muita gente que faz isso nas jams. Sempre tem alguém que tem essa caracteristica de

comunicação e que o pessoal confie".

Segundo, jammers experientes são aqueles que fundamentalmente participam ativa-

mente de comunidades locais. 8 jammers participantes do questionário mencionaram

essa característica. Os respondentes do survey relataram: “Eu estou sempre procurando

aperfeiçoar minha habilidade técnica e criativa, bem como de prover um papel de mentoria

dentro da comunidade local." e “Eu ajudo a administrar o clube local de desenvolvimento

de jogos, então a construção dessa comunidade é meu maior motivador."

Além disso, esses indivíduos ainda tem um profundo conhecimento sobre o pro-

cesso de desenvolvimento de jogos, especialmente durante as jams. Essa característica

foi citada 17 vezes pelos respondentes. Participantes do questionário disseram: “O GGJ

nos últimos 5 anos tem sido uma excelente oportunidade para aprender coisas novas e

impulsionar minhas habilidades. Com uma esposa e um filho pequeno, é difícil aprender

em uma base contínua, mas o GGJ me dá aquele fim de semana por ano, onde eu posso

passar um bom tempo aprendendo."

Esse aspecto de vivenciar e participar das jams, garante um aprendizado enorme para

esses participantes. Além disso, eles encaram o desafio de participar das jams com papel

diferente do que normalmente participariam. O que gera uma experiência em cada área,

e ajuda no processo de traduzir e alinhar as visões de uma comunidade em outra. 13

participantes reportaram ser importante conhecer diferentes aspectos do desenvolvimento

de jogos. P2 relatou: “Porque por exemplo, aqui temos pessoas que trabalham anos em

empresas de jogos, mas não tem a mesma propriedade de um cara que começou a pouco

tempo. Então isso é uma junção dessas duas características. Normalmente as pessoas que

correm atrás, que procuram coisas novas e não são bitolados em apenas uma determinada

área, ou não se atualizam."

Também, esses atores precisam ser comunicativos. A importância da comunicação

se dá quando é necessário comunicar alguma idéia, decisão, ou ainda com o intuito de

conhecer mais sobre os integrantes do time. Conhecer o time auxilia bastante na

definição do escopo do projeto e divisão das tarefas. Os entrevistados mencionaram 9
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vezes esse aspecto comunicativo. P8 disse: “Uma outra coisa. Como você é um especialista

em uma área, quando o assunto se trata de arte. Eu pergunto a outro membro se ele acha

que dá, se ta bom, o que ele prefere, o que ele gosta de fazer. É muito melhor eu utilizar

no cara uma habilidade que ele já tem, do que forçar nele uma nova. Tipo: "eu quero que

o jogo seja em 3D".

Também, nas jams o pessoal com mais experiência, tem a mentalidade de contribuir

com o projeto de outros. Esse fator ainda contribui para criar uma maior aproximação

entre todos os participantes da jam. Também, estando sempre disponíveis a colaborar.

11 respondentes falaram sobre a possibilidade de ajuda extra grupo. P1 reportou: “As

vezes tem gente que já acabou o projeto. Então você chega pra ele e pergunta se ele pode te

ajudar a fazer um fundo pro cenário, algo assim... Eu não tive tempo de fazer teria como

me ajudar? Outros que ainda dizem, terminei meu projeto, alguém precisa de alguma

coisa? Então acontece que as vezes você agrega itens que outras pessoas fizeram ao seu

jogo. Isso eu falo da nossa experiência aqui de Natal".

3.2.2.3 Estratégias que facilitam a colaboração

De forma natural, para que esses participantes mais experientes possam atingir o

objetivo de liderar seus times e colaborar afim de produzir algo palpável em 48 horas,

diversas estratégias podem ser consideradas a fim de facilitar o processo de concepção

dos jogos. Essas estratégias são essenciais para que essas equipes obtenham êxito durante

o evento.

De um lado, deve ser levando em conta que na maioria das vezes essas pessoas nunca

trabalharam juntas. Isso é suportado pela possibilidade de formação de times durante as

jams. 339 respondentes do questionário indicaram terem ido a GGJ18 sem time predefi-

nido. Outros 281 ainda mencionaram terem ido ao evento com times parcialmente defi-

nidos, tendo que complementar os seus times com jammers que conheceram no evento.

Sendo assim, o papel dos jammers experientes se torna ainda mais necessária em times

com essa configuração.

Por outro lado, 38 participantes indicaram terem ido ao evento pela possibilidade

de trabalhar com seus amigos. Um dos participantes do survey relatou: “Gosto muito da

global pois além de poder me desafiar também tenho a oportunidade de rever colegas que já

trabalharam comigo". Vale notar que esses times previamente definidos na grande maioria

já tem seus fluxos de trabalho definidos, fazendo com que os resultados aqui apresentados

tenham menos impacto em times com essa configuração.
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Passada essa fase de escolha dos times, uma etapa muito marcante na concepção do

projeto, é a fase de definir idéias. 62 citações dos respondentes reafirmaram a impor-

tância dessa fase. Sendo um erro na definição de escopo do projeto a causa de falhas na

concepção de um projeto. Conforme ilustra o trecho reportado por P3: “Acredito que o

processo de escolha das idéias e a discussão detalhada sobre a história do jogo e caracte-

rização dos personagens foi essencial para que todos já soubessem o que precisavam fazer.

No final o programador já tinha tudo que precisava para integrar e implementar o jogo".

Durante essa fase, os entrevistados disseram ser muito importante que o jammer na

condição de líder escute todos os participantes e que a composição das ideias seja de

maneira democrática. 22 citações dos participantes relatam a importância de a escolha

da idéia ser de maneira democrática. Essa característica faz com que haja uma maior

integração e que todos os envolvidos continuem motivados até o fim da jam. P4 disse:

“Depois de jogar essas ideias todas bem documentadas, a gente definiu que cada um teria

três votos. Ai eu disse: "Pronto agora você ver todas as ideias e vai colocar suas iniciais

entre as que você quer implementar". Agente botava lá três votos, as mais votadas a gente

tirava, passava pra uma nova página e dava mais três votos. Ai foi fazendo isso até que

chegou a ter mais ou menos duas ou três ideias. Ai agente parou e começou a avaliar

outros pontos, tipo a gente já escolheu ideias que são bastante interessantes pra todos

membros, já mata aquela coisa do pessoal. "Ah! a minha ideia não foi escolhida e estou

fazendo uma coisa que eu não gosto". Depois chega o momento em que você tem que olhar

o tempo e escolher a ideia mais viável".

Uma maneira viável, de se conduzir uma equipe a definir uma ídeia de forma demo-

crática, muito embora não exclusiva das jams, é através do uso do brainstorming. 40

citações revelaram o uso dessa técnica no momento de definição das idéias. P3 reportou:

“Então, sempre é dado um tema no início das game jams e o pessoal escolhe seguir ele

tanto em maior grau como em menor grau. Então você pode fazer com que a essência

do seu jogo seja sobre aquele tema, ou apenas uma pequena parte do seu jogo seja sobre

aquele tema. Ai resolvemos sair da sala principal aonde estavam os outros jammers e

fomos para um lugar mais reservado. E assim fizemos um brainstorming. Definimos ali

qual seria o gênero do jogo, se seria por exemplo plataforma".

Como o tempo é um recurso precioso durante uma jam, uma maneira de direcionar o

brainstorming é buscando referências em jogos existentes. Essa foi uma estratégia bas-

tante válida durante o estudo de imersão na GGJ18 (concepção do jogo da minha equipe).

10 participantes citaram terem utilizado essa estratégia, sendo ela uma excelente maneira
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de compor, ou complementar uma idéia, diminuindo em grande parte a complexiade de

se definir uma idéia. O Entrevistado P4 reportou: “...eu não sei se as outras equipes cos-

tumam fazer isso, mas algo que nós aprendemos é sempre utilizar um referencial. Tipo o

tema da GGJ era, como é que era mesmo, eu acho que era transmissão. A pessoa pensar

em jogos, as vezes filmes e coisas do tipo. E ai a gente lembrou de um jogo que a gente já

tinha feito que era um metroidvania. O personagem principal era chamado "Pru pru"...

Além do mais, o uso dessa estratégia dá ao grupo um caminho a seguir, com base em algo

que já existe e que até mesmo já tenha feito sucesso.

Ainda durante a definição da idéia, uma outra estratégia interessante reportada pelos

entrevistados é usando concepts. Muito embora, apenas 5 respondentes citaram o uso

dessa estratégia na definição de suas idéias. Portanto isso precisa ser melhor investigado

em um estudo futuro. Basicamente, um concept art é a forma de ilustração na qual

o objetivo principal é transportar uma representação visual de um design, idéia, e/ou

modo para uso em video games antes do produto final. P1 reportou: “...estava eu e outro

cara e acabou que os grupos se formaram lá e o cara fez um concept lá bem rápido e eu

peguei esse conceito e a partir dele comecei a desenvolver algo. E fui construindo o jogo

a partir da ideia inicial dele. Era um jogo que misturava estratégia com plataforma, e eu

meio que peguei essa idéia e fui vendo o que eu poderia desenvolver a partir dela. Ai fui

implementando, adicionando itens, adicionando coisas, monstros que eu achava legal e a

partir da ideia dele mesmo que eu fui construindo isso".

Outra estratégia que chamou bastante atenção foi o uso de diversificadores, princi-

palmente por serem elementos exclusivos da GGJ. Esses elementos são conquistas projeta-

das e escolhidos pela comunidade para impulsionar o desenvolvimento criativo através da

adição de um único ou limitante fator para o projeto do jogo. Alguns jammers encaram os

diversificadores como uma espécie de desafio, porém outros acreditam que esses elementos

são estratégias eficazes a fim de guiar na construção de uma idéia/definição do escopo de

um projeto. 308 jammers respondentes do survey relataram o uso de diversificadores na

GGJ18. Dois participantes do survey mencionaram: “Mesmo assim antes de começarmos

o nosso brainstorm do conceito do game, também levamos em conta os diversifiers, mas

não os tomamos como "limitadores"e sim como "guias", já que em cada GGJ que parti-

cipei, os diversifiers acabam ajudando a montar o conceito do game" e “Sim, para tentar

encaixar o game dentro de um perfil, ou seja, deixar o jogo com um incremento a mais,

além da proposta inicial".

Além da definição do projeto, uma outra atividade durante essa fase inicial é a esco-
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lha dos recursos técnicos que o grupo irá utilizar para produzir os jogos. Escolher bem

as tecnologias pode ser crucial para terminar o trabalho em tempo hábil. Em geral, os

participantes informaram que a escolha das tecnologias é dada por dois fatores principais:

estar dentro da zona de conforto. 162 dos respondentes informaram utilizar ferra-

mentas do seu dia a dia. Isso fez com que eles não perdessem tanto tempo com problemas

de cunho técnico. P3 disse: “Eu utilizei o Ableton porque ela já era uma ferramenta que

eu estava bem acostumado. Então eu preferi trabalhar dentro da minha zona de conforto.

Eu acho que se eu fosse aprender algo novo lá não seria tempo suficiente".

O outro fator está relacionado ao suporte da comunidade. Quando uma ferra-

menta é popular se tem uma maior chance de obter ajuda de maneira rápida e recursos

previamente implementados, aumentado assim a produtividade do participante. 29 cita-

ções por parte dos participantes do survey suportam esta idéia. Um dos respondentes

do questionário relatou: “Eu gosto do Unity porque posso facilmente encontrar respostas

para qualquer pergunta que eu tenha (é um pouco mais difícil com o Unreal Engine, seu

único concorrente, na minha opinião)". e P9 disse:“Outra coisa que acontece também são

os blocos de software já prontos né, plugins ou bibliotecas, pedaços de algoritmos prontos

pra fazer determinadas funções que aceleram o desenvolvimento das coisas sabe? É bem

mais fácil você encontrar coisas prontas pra unity, seja gratuita ou paga, do que pra godò,

sabe ? (entendo), então isso influência muito e pesa muito".

Aliado ao suporte da comunidade(ajuda externa ao evento), é importante considerar

se na sede do evento ainda existem outros jammers experientes que podem dar suporte

a tecnolgia escolhida. Respondentes do survey disseram: “Estou sempre atento e aberto

a ideias de otimização do meu trabalho, até para que ele seja feito mais rapidamente.

Também sempre ajudo outros com seus bugs, ou até mesmo ensino Unity". e “Na mi-

nha sede local, a comunidade gamedev tinha uma experiência decente em programação

unity. Mas, muito dos meus companheiro de equipe (programadores) eram iniciantes no

desenvolvimento de jogos".

Partindo para a fase de desenvolvimento dos projetos, jammers experientes tem o

papel de fornecer ajuda na resolução de bugs e dúvidas técnicas. Além disso, eles são

responsáveis por gerarem artefatos que darão uma visão geral ao grupo de como aquele

projeto deva parecer no final antes mesmo da conclusão. Para geração desses artefatos

esses atores utilizam algumas estratégias.

Uma dessas estratégias é o uso de placeholders. 5 participantes relataram utilizar

essa estratégia em seus projetos. Um respondente do questionário reportou: “Outra coisa



53

que foi bem interessante que ele colocou alguns placeholders, que seriam artes temporárias

para ajudar a visualizar como ficaria o jogo. Por exemplo, tipo uma bola de fogo temporária

que seria utilizada para o ataque. Ai eu ia lá e percebia que precisava fazer uma bola

de fogo". O uso dessa estratégia premite com que todas os envolvidos no processo de

desenvolvimento, se situem das tarefas que devem fazer para que o jogo seja implementado

corretamente.

Uma outra estratégia interessante reportada pelos entrevistados é a implementação

gradual, integração continua de features do jogo. Cada membro entrega pequenas arte-

fatos implementados a fim de que os outros membros possam dar um feedback continuo.

Isso ajuda o grupo a ver se aquele artefato está como planejado e para que todos possam

enxergar o progresso do trabalho. Os participantes mencionaram 15 vezes essa estratégia.

Como reportado por P4: “ele não faz a música final, ele faz um esboço, um mock, ou o

que você queira chamar. Mostra pra gente e diz “Ei essa linha aqui tá boa"? Essa prática

em específico gera um alinhamento das ideias, convergindo para que o grupo mantenha o

foco e atinja os objetivos.

Eles ainda realizam uma espécie de rotatividade de funções, fazendo-os aprender

diferentes habilidades ao longo de suas participações nas jams. 13 citações revelam o

uso dessa prática. P1 e P2 reportaram: “Ai fui lá e perguntei o que ele tava pensando

em fazer. Ai expliquei que eu estava disposto a trabalhar com arte nessa game jam. E

ele disse: “perfeito, estava precisando de alguém pra fazer a arte”. Então eu cheguei lá na

dúvida se ia fazer alguma coisa, e então eu topou que eu fizesse a arte e mandasse pra ele,

mas acabou que eu trabalhei menos do que eu esperava, eu poderia ter feito bem mais, mas

serviu como experiência porque eu aprendi a mexer com gráfico top-down, e nunca tinha

mexido com isso." e “Quando você participa de uma game jam, você tem a experiência de

ter participado de um processo para criação de um jogo. Se ele participou de várias, ele

vivenciou diferentes experiências." Aprender diferentes habilidades faz com que jammers

experientes possam realizar tarefas de tradução de termos de uma perspectiva em outra.

5 citações dos entrevistados relataram essa prática. P2 disse: “Eu quero que você crie,

sintetize pra mim uma música com remix de ondas quadradas. Você ia ficar, poxa o que

é isso? Ai quem é da área iria saber que esse tipo de efeito relembra músicas em 8 bits.

8 bits ficou como um jargão na área de jogos. Então quando você tem uma pessoa mais

experiente ele conhece o jargão próprio da indústria".

Além disso, pela proximidade das pessoas principalmente devido a disposição do ambi-

ente, novatos conseguem aproveitar ao máximo o evento. Um dos respondentes do survey
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reportou: “Pela praticidade e facilidade. Tirar dúvidas com diversos usuários no próprio

evento é uma grande vantagem, tanto para crescimento pessoal quanto para a finalização

do jogo". Também, caso seja solicitado, ao terminarem seus projetos, jammers mais expe-

rientes se disponibilizam na ajuda da conclusão de outros projetos. 11 respondentes

falaram sobre a possibilidade de ajuda extra grupo. P3 disse: “Pelo menos no começo da

game jam eu era a única pessoa que era realmente especializada nos áudios. O resto ou

estava lá para programar ou para fazer a arte dos jogos. Não tinha realmente ninguém

dizendo que veio apenas para fazer música. Então eu já ia fazer os áudios para minha pró-

pria equipe e naturalmente como eu era o único lá de áudio, pessoas de outras equipes me

pediram pra ajudar a elas a fazer alguns áudios pro jogo delas também". Isso demonstram

ainda mais que jams não competitivas suportam e facilitam essa interação entre pessoas.

3.2.2.4 Análise estatística dos dados do survey

Nas seções anteriores, foi identificado que os jammers experientes auxiliam nas tarefas

de coordenação intragrupo. Isso facilita com que as pessoas interajam dentro do grupo,

dividam suas tarefas e se ajudem mutualmente na conclusão do projeto. Eles ainda reali-

zam tarefas de tradução de termos de uma comunidade de prática em outra, culminando

no alinhamento das idéias e criação de um projeto uniforme e único. Os resultados quali-

tativos ainda sugerem que uma das características principais dos jammers experientes, é

a experiência relacionada ao seu histórico de participações em jams anteriores.

Nesse contexto, foi investigado a influência das características demográficas dos par-

ticipantes do survey a partir do seu número de participação em Game jams Para isso,

foi utilizada a análise de correlação de ordem de classificação de Spearman. Essa aná-

lise permite uma avaliação geral (amostra completa) das associações entre as informações

demográficas dos jammers e perfil de participação em jams.

A Tabela 2 apresenta os resultados dessa correlação. Com o aumento da participação

em game jams, os jammers também aumentam o seu nível de escolaridade e de expe-

riência em tempo com desenvolvimento de jogos. Isso é um resultado esperado, porque

ao participarem das jams, eles acabam sendo estimulados a crescer junto e/ou ajudar no

crescimento da comunidade. Um outro resultado interessante é que com o aumento de

participação em game jams, os jammers tende a ir para o evento com uma tecnologia

definida. Esse resultado reforça nossos dados qualitativos, no qual, os jammers experien-

tes, sendo os mais hábeis, tendem a usar o seu conhecimento diário nas game jams. Esse

conhecimento é essencial para que consigam ajudar novatos na resolução de problemas,
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muito embora não os restrinja a utilizar novas ferramentas quando buscam aprender um

outro tipo de conhecimento. Além disso é uma maneira de diminuir a problemática de

produzir algo em um curto espaço de tempo. Isso em parte reflete como relatado por

um dos participantes do survey : “Estou muito familiarizado com muitas partes do pipe-

line de desenvolvimento de jogos e as ferramentas que foram usadas. Eu aproveito minha

experiência profissional para ajudar aqueles que nunca fizeram um jogo antes".

Tabela 2: Análise de correlação
1. Level of
education

3 Experience
Level

4 Nr. of
Jams 7_Idea 7_Team 7_Technology

1_Level_of_education 1,000
3_Experience_Level ,227** 1,000
4_Nr. of Jams ,241** ,560** 1,000
7_Idea 0,015 -0,050 -0,019 1,000
7_Team -0,023 0,001 0,040 ,144** 1,000
7_Technology 0,039 ,169** ,132** ,110** ,262** 1,000

Note: ** p<0.01

Também foi explorado como o número de participação em game jams se comporta

para cada tipo de envolvimento com o desenvolvimento de jogos (ou seja, profissional,

indie, estudante, hobbyista ou nenhum). Assim, foi verificado, qual perfil dentro desses

grupos, participam com mais frequência de game jams. Para fazer isso, foi realizada uma

análise de variância unidirecional (one way ANOVA). A tabela 3 mostra essa análise. O

número prévio de participação em game jams como variável dependente. O teste post hoc

fusado neste caso foi o teste de Scheffe (porque as variâncias são iguais estatisticamente).

Os resultados sugerem que os desenvolvedores profissionais e indies são os que par-

ticipam de game jams com maior frequência. Os profissionais e os indies apresentaram

as maiores médias de participação em game jams, e essas médias são diferentes estatis-

ticamente das médias dos estudantes e hobbystas, estes que tendem portanto a ter uma

participação menor que os profissionais e os indies. Além disso, existem as pessoas que

não se identificam com nenhum dos perfis anteriores (nenhum). Esse grupo apresentou

uma média próximo de 1, o que sugere que a Global Game Jam 2018 foi a primeira parti-

cipação delas. No entanto, não tenho dados ou nenhum evidência para sugerir quem são

essas pessoas. Sendo assim, não irei tecer nenhum comentário sobre elas.

Por fim, perguntei aos participantes onde eles costumavam buscar ajuda durante o

evento. Então, os resultados mostram que eles tendem a pedir mais ajuda aos jammers

na mesma sede(experientes). Mesmo se compararmos aos recursos on-line e até mesmo

mentores que em teoria estão para sanar dúvidas técnicas dos participantes. Este resultado

me chamou à atenção a fim de investigar qual é o real papel dos mentores. Com base nisso,
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Tabela 3: Média de participação de cada tipo de envolvimento com desenvolvimento de
jogos para os dados de 2018

Groups Media SD
profissionally 3.37(a) 1.58
indie 3.04(a) 1.42
hobbyist 2.35(b) 1.32
Student 2.25(b) 1.24
None 1.11(c) 0.45
Note: Os valores na tabela representam a média de participação em game jams
(contanto com a participação na GGJ 2018) de cada sub-amostra estudada. Letras
diferentes na mesma coluna indica diferença significativa (p <0,05) entre as médias
de participação em Game jams dos sub-grupos estudados. O tipo de envolvimento
“outros” não é mostrado na tabela porque não foi estatisticamente representativo (19
casos).

um dos objetos principais de investigação do próximo capitulo, é juntamente entender

o papel dos mentores nas jams, descobrindo como eles se encaixam nessa dinâmica de

colaboração.

42.1%

31.9%

14.4%
7.5%
2%
2%

Outros Jammers na sede(397)
Recursos online - websites e etc(301)
Mentores - Organizadores(136)
Outros(71)
Pessoas externas a jam(19)
Pessoas participantes da jam em outras sedes(19)

Figura 10: De onde os jammers costumam mais procurar ajuda durante a GGJ

3.3 Considerações finais do capítulo

Este primeiro estudo é contextualizado a partir do relato de minha experiência na

GGJ18. Como novato em uma jam, pude interagir com diversos participantes, observar

o evento do PONG e desenvolver um protótipo funcional de um jogo juntamente com

minha equipe. Muito embora tenha observado e identificado a presença de dois atores

principais na condução do evento, esta primeira fase aborda em detalhes apenas a função

dos denominados jammers experientes.

De maneira geral, o papel desses atores é o de coordenar internamente suas equipes,

sendo reconhecidos principalmente como os líderes do grupo. Além disso, foram identifica-

das características essenciais nesses atores, tais como pessoas experimentadas a partir de

participações nas jams(independente da área de atuação) e bastante comunicativos. Ape-
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sar de atuarem prioritariamente em seus grupos, eles estão disponíveis a colaborar com

outros jammers, principalmente na resolução de dúvidas técnicas e correção de problemas.

Além desses resultados, o estudo encontrou as principais práticas utilizadas por esses

atores na condição de facilitadores das jams. Na visão do broker framework, os achados

revelaram que essas atividades cumprem o papel de tradução dos requisitos de um jogo,

nas diversas perspectivas dos participantes, como por exemplo o uso de placeholders.

Também, na coordenação das tarefas, como o caso da divisão das tarefas e concepção das

ideias.

Por fim, durante essa fase do estudo, os resultados quantitativos apontaram que na

maioria das vezes, os participantes pedem ajuda a outros jammers na mesma localização

(397 participantes reportaram isso). Sendo assim, se os jammers experientes são os mais

acionados durante o evento e considerados os facilitadores das interações dentro das equi-

pes, qual é o papel dos mentores durante as game jams? Esse foi o questionamento que

motivou o segundo estudo. Além disso, o próximo estudo visa validar os achados sobre os

jammers experiente.



58

4 Estudo 2: Global Game Jam 2019

Este capítulo mostra em detalhes como este segundo estudo foi organizado e os seus

resultados. Esta fase ocorreu durante a Global Game Jam 2019, no período de 25 à 27

de janeiro de 2019. Segundo dados dos organizadores do evento 1, Neste décimo primeiro

ano, a GGJ19 trouxe 47.000 jammers, os quais fizeram 9.000 games, em 860 localizações

diferentes. Essas sedes estão espalhadas pelo mundo, contemplando 113 países. Um cres-

cimento se comparado ao ano anterior. O tema desse ano foi “O que lar significa para

você".

Durante essa fase da pesquisa, tive a oportunidade de explorar em detalhes a função

que os mentores desempenham em uma game jam. Sendo assim, estive próximo de dois

mentores na GGJ19, com sede no PONG e observei como esses atores interagiram com os

participantes antes e durante o evento. Dessas observações pude visualizar suas decisões

e estratégias, ficando evidente o uso de técnicas de gestão de projetos na condução da

jam. Além disso, como principal contribuição dessa fase, está o entendimento da mecâ-

nica e funcionamento de uma jam (PONG). Mentores e jammers experientes trabalham

em conjunto para criar um ambiente favorável e positivo para que todos alcancem seus

objetivos durante as jams.

Ao longo dessa seção, irei descrever em detalhes, os relatos da minha experiência nesse

segundo evento. Além disso, De maneira prática, imerso nesse contexto, minha equipe

desenvolveu o jogo Anthill Sweet Anthill.

4.1 Anthill Sweet Anthill

O jogo criado durante a participação na GGJ19 é do gênero corrida infinita. Nesse

tipo de jogo, o jogador caminha em uma direção desviando dos obstáculos a fim de obter

a maior pontuação possível. Seguindo essa linha, o jogo conta a história de uma formiga
1https://globalgamejam.org/
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que está em busca de comida para o seu formigueiro. Além disso, chegar em sua casa,

representa a salvação e segurança, longe dos predadores naturais que a aguardam. De

maneira geral, a mecânica do jogo é super simples: fugir dos inimigos e obter a maior

quantidade de pontos possíveis através das frutas encontradas pelo mapa. O jogador

também conta com outras formigas espelhadas pelo cenário que darão vida extra ao

jogador. Esses aspectos da jogabilidade são ilustradas na figura 11. Esse jogo pode ser

encontrado no website da GGJ19 2.

Figura 11: Tela do jogo criado na GGJ19 e elementos relacionados a jogabilidade

4.2 Método

Na realização desse segundo estudo foi utilizada uma abordagem bastante semelhante

a do estudo anterior. Ela consistiu em um método misto que combina o uso de abor-

dagem qualitativa descritiva e quantitativa. Assim como no primeiro estudo, os dados

foram coletados a partir de observações realizadas no evento, entrevistas realizadas com

participantes do PONG e um questionário com participantes de outras sedes. Esses dados

começaram a ser coletados durante o último trimestre de 2018, fase que compreendeu a

preparação para o evento de 2019.

Durante o estudo qualitativo foram coletados dados de várias fontes de evidências, in-

cluindo notas de campo da observação participativa, survey, entrevistas semi-estruturadas
2https://globalgamejam.org/2019/games/anthill-sweet-anthill
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e artefatos (por exemplo, slides de apresentação e conversas realizadas via Discord). Isso

permitiu entender em mais detalhes as práticas colaborativas dos participantes antes, du-

rante e depois da GGJ19 e suas interações com os mentores. Além disso, nesta edição da

jam, minha equipe já estava parcialmente formada, sendo dois integrantes participantes

novatos. Isso possibilitou presenciar a ação desses atores em minha equipe de maneira a

prover suporte e sendo essenciais na finalização do projeto.

O que torna este estudo diferente do anterior, é o foco maior no trabalho dos mentores.

Fui a GGJ19 com o intuito de detalhar a função desses atores e como eles contribuem no

processo colaborativo das jams. Sobre a lente do broker framework, pude compreender a

importância que esses atores desempenham na condução da jam, sendo estes essenciais

na integração e colaboração dos times.

Em seguida, querendo confirmar os dados qualitativos que caracterizam os mentores

e suas funções apresentados no capítulo 4.3.1.2; Decidi investigar como os jammers mais

costumam buscar ajuda durante o evento. Com base nos dados obtidos no questionário

pude detalhar mais a dinâmica de colaboração entre participantes da GGJ. Para a aná-

lise estatísticas dos dados coletados, novamente foi utilizado a correlação de postos de

Spearman. Nas seções seguintes irei detalhar mais sobre os métodos usados.

4.2.1 Entrevistas

Durante o evento, ainda foi possível a realização de entrevistas semi-estruturadas com

alguns participantes do PONG. Para realização destas entrevistas utilizei um espaço desti-

nado a reuniões, e com o auxílio de um celular gravei cada uma delas. Esses participantes

foram escolhidos por terem recebido ajuda ou interagido com algum mentor durante a

GGJ19. Entre esses participantes estavam dois mentores.

Basicamente essas entrevistas consistiam em entender como estes participantes bus-

cavam ajuda durante o evento, seja para resolução de problemas técnicos ou problemas

de interação com sua equipe. Além disso, ainda foi perguntado como ocorreu a interação

entre eles e os mentores, e como estes ajudaram ou facilitaram o participante ou grupo na

conclusão do projeto, seja por exemplo em direcionar na escolha das idéias ou até mesmo

na resolução de conflitos.
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4.2.2 Survey pós-evento

De modo a complementar os insights adquiridos durante a fase de observação e en-

trevistas, foi preparado um questionário que tinha por intuito confirmar onde os jammers

mais conseguem ajuda durante a GGJ. Esse questionário ainda foi motivado, pois durante

a fase do estudo de imersão (observações e entrevistas) foi observado que os mentores

atuavam principalmente como direcionadores de habilidades, tendo portanto bastante im-

pacto para que novatos possam encontrar outros com experiência e para que lhes seja

fornecida ajuda de maneira rápida e eficaz. Esses dados serviram então na triangulação

desses resultados encontrados na primeira fase da pesquisa.

O survey era composto de 14 questões divididas em duas partes principais. As ques-

tões da primeira seção abordavam sobre o participante e sobre suas experiências profis-

sionais/acadêmicas, bem como seu envolvimento com desenvolvimento de jogos e game

jams. Já a segunda seção, contemplava aspectos da sua participação, impressões da Global

Game Jam 2019, e a frequência com que jammers buscam ajuda durante a GGJ.

Esse questionário foi enviado por email a participantes que responderam o questioná-

rio de 2018 e sinalizaram querer continuar nas fases seguintes do estudo. Além do mais,

para prosseguir na pesquisa, o participante precisa ter participado na GGJ19.

4.2.3 Análise dos dados das entrevistas e survey

Durante o estudo qualitativo foram coletados dados de várias fontes de evidências, in-

cluindo notas de campo da observação participativa, survey, entrevistas semi-estruturadas

e artefatos (por exemplo, slides de apresentação e conversas realizadas via Discord). Esses

dados permitiram entender em mais detalhes as estratégias utilizadas pelos mentores em

conjunto com jammers experientes que permitiram práticas colaborativas dos participan-

tes antes e durante a GGJ19.

Esses dados geraram 257 citações que deram base para o entendimento das principais

funções dos mentores. Em conjunto com os dados do primeiro estudo, foi possível explicar

de maneira preliminar como esses dois atores (jammers experiente e mentores) interagem

e geram um ambiente favorável para que os times possam colaborar durante o evento.

Além disso, a pergunta aberta sobre onde os jammers mais costumavam buscar ajuda

durante uma jam permitiu o entendimento de que mentores atuam como consultores de

habilidades, ajudando principalmente novatos a encontrar especialista.
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Estes dados foram analisados utilizando técnicas de codificação da Grounded Theory.

Essa condificação consiste em rotular segmentos de dados que caracterizam e resumem

um conceito central. Na primeira etapa - codificação aberta - os dados foram analisados

(linha por linha) para identificar as categorias iniciais. Nesse caso, eu buscava entender

quais estratégias os mentores utilizavam de modo a facilitar a colaboração entre times.

Depois disso, foi usada a codificação axial para organizar as categorias hierarquicamente,

bem como para vincular categorias a subcategorias e categorias entre si e, como resultado,

reorganizamos os segmentos de dados que foram codificados. Finalmente, por codificação

seletiva, as categorias foram organizadas em torno das etapas que compõe uma jam (pré-

produção, produção e pós-produção).

4.3 Resultados

Com base nas observações e conversas informais realizadas durante a Global Game

Jam 2019 pude entender em detalhes qual a contribuição dos mentores no processo de

colaboração nas game jams. Uma de suas funções claramente identificada no estudo, é a

de promoção de um ambiente positivo e funcional para os participantes. Para isso, eles

atuam externamente aos grupos, provendo auxilio quando requisitado e direcionando,

principalmente novatos, à outros mais experientes que possam auxiliá-los durante esse

processo. Nas seções seguintes, serão apresentados os resultados deste estudo.

4.3.1 Estudo explanatório com survey e entrevistas

4.3.1.1 Informações demográficas dos entrevistados

As entrevistas foram realizadas com participantes durante a GGJ19. Esses participan-

tes foram abordados a partir de suas interações com mentores. Os participantes tinham

diferentes background como detalha a Tabela 4.

4.3.1.2 O papel dos mentores

De maneira geral, a função dos mentores é a de promover o bom funcionamento

do ambiente. Os mentores tem o papel essencial de gerar um ambiente propício a que

outros desenvolvam suas idéias, além de auxiliar com que os grupos colaborem e tenham

um protótipo jogável no fim do evento. 12 respondentes mencionaram essa função dos

mentores. P3 relatou: “Uma outra coisa, que assim, claro, mentores, as pessoas que ide-
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Tabela 4: Informações demográficas dos entrevistados.
P# Experiência Faixa etária
P1 Pós-graduado e especialista em designer e desenvolvimento de jogos. Atual-

mente trabalha como programador de software em uma instituição pública.
Normalmente trabalha como organizador de game jams, mas já atuou com
programador. Participou de 5-10 game jams.

26-35

P2 Estudante do curso de bacharelado em Tecnologia da Informação. Normal-
mente, trabalha nas jams como músico. Participou de 1 game jam antes da
GGJ19.

18-25

P3 Formado em física. Atualmente, esta focado em ter seu próprio empreendimento
na área de jogos. Trabalhou como gerente de projetos em um projeto da área
acadêmica. Além disso, trabalha a 6 meses como músico em uma empresa de
jogos que ele formou com os amigos. Participa das game jam como músico.
Atuando assim, como desenvolvedor indie. Essa é a primeira game jam que ele
participa com seu time de desenvolvimento.

26-35

P4 É professor de inglês. Participou da organização da Global Game Jam do PONG
nas edições de 2014, 2015 e 2016. Além disso, já atuou como game designer.

26-35

alizam o evento, elas tem um pouco de peso nisso ai. Mas é minha primeira vez, eu to

vendo isso aqui agora. Mas o que eu senti é que o papel deles não é muito ajudar a fazer.

É propiciar o ambiente para que as pessoas se ajudem".

Por não estarem vinculados a uma equipe em específico, esses atores atuam de ma-

neira macro, garantindo com que cada equipe formada desempenhe seu papel com ex-

celência e obtenha êxito ao final da jam. Principalmente provendo conselhos úteis para

manter o foco e motivação dos times. 19 participantes relataram mentores como proviso-

res de conselhos úteis. P2 e P4 Disseram: “É fundamental. Se não fosse a ajuda deles, o

meu grupo tinha passado mais umas horas discutindo essas idéias". e “Enquanto organi-

zador de evento, nosso maior objetivo de fato é manter o ambiente, o evento funcionando.

Também para que todos possam ter a melhor experiência possível". Além disso, a fim de

realizar a promoção desse ambiente favorável, esses indivíduos apresentam características

marcantes.

Primeiramente, não sendo necessariamente os mais experientes técnicamente

falando. 7 participantes relataram que os mentores auxiliam principalmente em proble-

mas relacionados a gerenciamento de escopo e features do jogo. P4 disse: “Na maioria

eram sobre elementos específicos do jogo. Não tanto sobre as idéias, mas sobre as execu-

ções. O pessoal nem me procura sobre dúvidas técnicas, até porque eu sou game designer.

Então via de regra eu não tenho muita serventia, no que tange as dúvidas relacionadas

as ferramentas. Eu sou uma pessoal mais ligada a conceitos, a mecânica e a sistemas.

Então as pessoas me procuraram mais com esse objetivo, de ver, de eu experimentar seus

jogos e tentar tirar alguma coisa dali, e que eu tentasse dar alguma opinião. Um feedback
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mesmo".

Porém, sendo profundos conhecedores das pessoas que participam do evento,

sabendo exatamente do capital social disponível. 4 citações apontam os mentors como

responsáveis por gerenciar as pessoas que participam do evento. P1 comentou: “Como eu

falei que trabalho com organização, aquelas pessoas que não sabem, que não tem conheci-

mento das outras, então eu avalio o perfil de cada um e tento traçar meio como cada um

pensa e pode interagir para associar aquela pessoa a um grupo. Porque às vezes o grupo é

formado na hora e tem discussões o pessoal briga e às vezes não sai nada. Então o meu

papel também é avaliar esse comportamento". Essa característica é fundamental para o

funcionamento da jam. Com esse conhecimento social, esses atores podem direcionar os

jammers a outros com habilidades necessária e complementares.

De um lado, apesar de intervirem minimamente nas equipes, 4 citações relatam

o cuidado que os mentores tem ao abordar um grupo. P4 comentou: “E isso é uma tarefa

muito difícil porque muitas vezes a gente não está preparado para esse tipo de situação.

Porque apesar de você ser totalmente respeitoso, ainda vão existir pessoas que irão con-

fundir o seu trabalho com algum tipo de ofensa pessoal. Então isso é um desafio para

mim enquanto mentor dessas pessoas. Passar a informação de maneira que elas não se

ofendam, e infelizmente na cultura do Brasil isso é bastante fácil. A mistura da critica

profissional, com a critica pessoal. No mais é isso. A tentativa de manter o grupo o mais

coeso possível, mais eficiente possível e dentro da doutrina da menor intervenção possível.

Quanto mais você precisa intervir, pior o grupo está".

Por outro lado, acompanham gradualmento os projetos, às vezes, sendo necessá-

rio intervir em alguns grupos. Normalmente, isso ocorre quando determinado grupo tem

algum problema mais sério, e este não foi solucinado diretamente pelo jam experiente do

grupo. Um exemplo disso, seriam problemas na escolha de alguma idéia, conflitos internos,

ou até mesmo na resolução de algum bug que o grupo não conseguiu corrigir entre eles.

Essa característica foi mencionada 31 vezes pelos respondentes. P2 forneceu dois relatos

interessantes: “Na epojam a gente teve um pouco, mas não tanto quanto essa. Nessa foi

marcante porque a gente demorou 5 horas para decidir o que ia conseguir fazer. Desde

que divulgou o tema a gente teve várias idéias e sempre tinha alguém do grupo que não

gostava tanto da idéia em si. Nunca chegava a um concenso. Isso que estamos fazendo

foi praticamente a primeira idéia sólida que a gente teve. Legal, isso encaixa com o tema,

tem uma mensagem boa, vamos fazer" e “Ai outra pessoa do grupo deu a idéia de ela se

suicidar. Ai isso seria complicado. O mentor disse pra ter cuidado, pois falar de um jogo
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de superação e fortalecimento e abordar o suicídio não seria legal. Isso acabaria com o

personagem e com a ideia em si. Uma outra pessoa que ajudou muito foi o Renan e o

Saulo. a gente tava tendo problema com mêcanica, programação, gravidade, essas coisas

loucas. E a todo tempo eles chegavam e perguntavam: (Está tudo ok? Ta dando certo ai?)".

Além disso, esses indivíduos, tem provido conselhos a fim de manter a coesão dos

grupos. Pórem, ao abordar algum grupo ele faz baseado em suas próprias experiên-

cias. Isso pode ser interpretado erronaemente por alguns grupos, caso a abordagem não

seja a melhor possível. 6 citações por parte dos entrevistados revelam que essas aborda-

gens são subjetivas, indo da experiência de cada mentor. P1 relatou: “Abrindo um paralelo

de uma outra equipe aqui, um mentor disse que eles estavam enchendo o projeto de ideia

mirabolantes, sem ao menos saber se a equipe deles iria conseguir fazer aquilo. Ele foi lá e

orientou para ele não fazer aquilo, mas o grupo não achou muito bom. Ele era um mentor,

mesmo que informal, pois eu não subi no site e o pessoal não respeitou muito. Teve uma

aversão ao que ele falou". Portanto, sendo um trabalho muito árduo e sensível durante as

jams, pois dependendo do grupo e do conselho provido, isso pode gerar um problema. P1

complementou: “Depois disso esse “lider” foi conversar com a equipe, e depois disso eles

ficaram ainda mais chateados. Então é uma faca de dois gumes, pois o trabalho do mentor

pode ajudar muito a construir, mas também pode ajudar a destruir. Então o ponto é que

o mentor deve ter experiência para saber como ele deve abordar aquele grupo".

Mesmo assim, essa interação é entendido pela maioria dos jammers como uma ta-

refa muito importante. Principalmente por jammers mais tímidos e com dificuldade de

comunicação. 8 citações confirmam a importância dos mentores em acompanhar cada

grupo. P2 relatou: “Essa abordagem deles ajuda, tem muita gente que tem dificuldade

de se comunicar. Às vezes as pessoas se sentem até retraidas em falar porque eles são

os "profissionais"e você chegar pedindo ajuda. Mas eles mesmos levantam e chegam pra

perguntar se você está precisando de ajuda. Então o grupo estava empacado com uns pro-

blemas de física e eles chegaram até a mostrar um jogo para podermos nos basear, um

jogo que ele fez e disse que podiamos seguir o mesmo modelo. Ai ele também deu a dica

de como fazer. E também nessa coisa de monitorar se tudo está ocorrendo bem".

Os mentores tem portanto o papel crucial de manter os grupos afinados e coesos.

Essa função se inicia a partir da abertura da jam, quando eles provêm informações

vitais sobre o processo. O entrevistado P1 reportou: “O que se faz normalmente na jam,

o que o pessoal aconselha quando está iniciando a jam é que os grupos tirem a primeira

noite para se reunir e conversar, trocar ideias e vê o que eles querem fazer, o estilo de
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jogo que vão produzir, isso tudo baseado no tema. Então eu acho que a primeira noite

é a mais sossegada, você expõe as ideias com seu grupo e chegam ao consenso do que

vão fazer. Normalmente o pessoal vai jogando as ideias e vendo o que melhor se encaixa.

Geralmente tem alguém que se sobressai, que tem uma ideia melhor, que insiste nessa

ideia, mas geralmente é em grupo".

4.3.1.3 Estratégias que facilitam a colaboração

Com a finalidade de promover um ambiente positivo e propenso a interação entre as

pessoas durante as jams, os mentores podem realizar estratégias que facilitam a colabo-

ração. Em primeiro lugar, logo no início da jam, ele motiva os participantes com a

apresentação de cases de sucesso. 7 citações comprovam que ao mostrar jogos feitos em

outras edições do evento e que fizeram sucesso o interesse dos jammers em produzir jogos

inovadores e de contribuir no evento é aguçado, principalmente em novatos. P1 comentou:

“Motivar o pessoal mostrando o que pode ser feito na jam. Outras coisas que apareceram,

cases de sucesso. “Se aquele grupo fez, eu também posso fazer!” Vale salientar que boa

parte dos jogos feitos nas jams, eles morrem ali. E qual deveria ser a idéia? Botar aquilo

pra frente. Aqueles jogos que eu mostrei lá, são exatamente jogos que começaram nas jams

e que o pessoal colocou pra frente".

Já durante a definição das idéias, uma prática comum é sugerir diversificadores,

esses que são desafios extras à implementação do jogo, impostos pela organização global

do evento, mas que são optativos. Essa estratégia foi citada também no primeiro estudo.

10 citações reportadas pelos participantes revelam que na maioria das vezes o uso dos

diversificadores é motivado e impulsinado pelos mentores. Como reportado por P1, esses

desafios ajudam a melhor definir o escopo de uma idéia: “Algumas pessoas viram os di-

versificadores e disseram: “poxa! Realmente, isso aqui ficou massa, acho que dá pra ser

incorporado na ideia da gente” Porque eu digo isso? As vezes o tema é tão aberto que...

por exemplo, o tema é o que casa significa pra mim? Isso é extremamente subjetivo. En-

tão caso ocorra isso, o tema seja tão subjetivo assim, consigo direcionar o pessoal com a

objetividade dos diversificadores". Sendo assim, eles coordenam e auxiliam a comunidade

no auxílio ao uso dos diversificadores.

Ainda durante a fase de concepção das idéias, os mentores podem interagir com algum

grupo a fim de sugerir alguma feature de modo a encorpar a idéia existente. 8 citações

revelam que a sugestão das features por mentores ajuda a compor um jogo com nuances

ainda mais interessantes. P1 relatou: “Então é por isso que nas minhas abordagens, eu
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não coloco muito das minhas ideias. Eu deixo o pessoal construir a ideia deles. Depois

que o grupo tem algo bem formulado, ai eu realizo uma segunda avaliação com o que foi

feito e pensado, e ajudo o grupo a ver o que pode ser cortado, o que da pra fazer".

Um dos conselhos essencialmente importantes, providos por eles nesta fase, é que

todas as idéias são válidas. 5 menções feitas por participantes mostram que essa

estratégia permite que os jogos tenham a identidade de cada componente do grupo e

sejam mais inovadores. Além disso, motiva e gera uma maior coesão no grupo quando

todos sabem que são úteis na concepção do projeto. P1 e P3 relataram: “Então no primeiro

dia o grupo deve pensar o máximo de ideia possíveis, mesmo que sejam absurdas, mas

construam o máximo que vocês puderem. Porque no momento que vocês forem começar a

produção, vocês vão ver que algo será necessário cortar. Mesmo que o jogo seja pequeno.

Sempre sai alguma coisa. Então pode pensar em algo grande. Porque além de se ter muitas

idéias para discutir. Vocês precisam entrar em um consenso a respeito dessas idéias." e

“O brainstorming é um técnica com um nome legal, mas qual a importância, qual o peso

que ela tem? Primeiro, nenhuma idéia é boba o suficiente para não ser válida. As vezes

o cara vai trazer uma idéia para você que você até sabe que não vai funcionar, mas isso

pode te puxar para uma outra idéia e essa outra idéia pode funcionar".

Uma outra estratégia bastante interessante que pode ser extensível tanto para o mo-

mento de definição das idéias, quanto para a fase de produção é o picth iterativo.

Basicamente, essa estratégia consiste em apresentar aos jammers de determinada sede

uma idéia, e perguntar se alguém tem alguma sugestão. P2 relatou: “No final do primeiro

dia, todos lançaram suas ideias de jogo e nós tivemos que discutir o que poderia ser inte-

ressante adicionar ou mudar em cada projeto". Já na fase de produção, Essa técnica pode

ser importante para conseguir ajuda rápida de outros jammers na resolução de bugs que

possam comprometer a evolução dos projetos. Essa técnica pode ser comparada as reu-

niões diárias da metodologia ágil Scrum. 4 citações de respondentes do questionário revela

o uso dessa estratégia. Muito embora isso não tenha sido verificado durante o evento do

PONG. Sendo necessário a investigação em estudos futuros. P4 disse: “Eu sei que existem

ferramentas de gestão de projetos. Para qualquer tipo de projeto, que podem ser aplicadas

a jogos digitais, como por exemplo o scrum. Mas o Scrum ele é usado, eu não sei se ele é

a ferramenta mais adequada para isso. Principalmente em um contexto de jam. Estamos

falando aqui de um contexto muito particular. Mas, eu realmente não tenho muita idéia.

Então minha abordagem é mais voltada para minha experiência em jam".
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4.3.1.4 A dinâmica da facilitação na GGJ

Nesta seção é apresentada um mapa conceitual com os códigos que emergiram da

análise referente aos dois estudos feitos na GGJ (figura 12). Esse mapa faz a junção da

hierarquia de códigos dos dois estudos e caracteriza de maneira preliminar como ocorre a

dinâmica que facilita a colaboração na GGJ. A dinâmica da GGJ está dividida nas fases

que compões o evento (pré-produção, produção e pós-produção), muito embora só tenha

investigado as estratégias relacionadas as fases de pré-produção e produção. Em cinza, os

códigos que se relacionam aos jammers experientes (estudo 1). Em verde, os códigos que

se relacionam aos mentores (estudo 2).

Figura 12: A hierarquia dos códigos e o número de citações de cada código

Apesar das atividades dos mentores, não estarem resumidas apenas ao período que
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ocorre as jams, o papel deles fica mais claro durante as fases iniciais do evento. Nesta fase,

ocorrem atividades de acompanhamento para auxiliar na formação das equipes, definição

das ideias, detalhamento dos jogos, estilo de arte, level design, mecânicas, entre outras

tarefas. Sendo assim, o acompanhamento desta fase é de extrema importância para a

continuação das fases seguintes do projeto. Também, é nesse período que eles são mais

requisitados. P1 relatou: “Às vezes essas discussões ficam tão acirradas que o projeto não

consegue ser concluído. Isso normalmente acontece na fase anterior ao desenvolvimento,

o que chamamos de pré-produção. Então além dos benefícios podem ocorrer malefícios

dessas interações".

Nesta fase, os mentores são responsáveis por mediar na formação das equipes.

Muito embora, alguns grupos já venham com times definidos, ou parcialmente definidos.

P4 relatou: “...depende dos membros envolvidos certo? eu acredito que o correto é a gente

falar um pouco de outras games Jams, de outros locais que a equipe surgiu. É, no caso,

quem montou ela foi outro jammer, acho que quase uma década na área de desenvolvi-

mentos de jogos, ele conheceu muita gente, inclusive muita gente que pegou o "bum"do

desenvolvimento de jogos aqui do Brasil sabe? Então esse membro que já tinha um certo

conhecimento, networking, então foi juntando essas pessoas".

Em outros casos, pessoas ainda formam times por amizade, eles querem colaborar

com os amigos ou parceiros de faculdade. Nesse cenário P3 relatou: “Todo mundo que vem

gosta de jogos. Então a curiosidade de querer fazer um. Também pela amizade, no IMD

tinha uns colegas da gente que só jogavam, tem uma sala de jogos lá e tal, então o pessoal

só ia para jogar, mas nem se interessava muito. Mas tipo, disseram: "to aqui vou ficar",

mesmo sem saber nada técnico. Por exemplo, programação de jogo e game designer. Mas,

eles acabaram se interessando pelo evento em si".

Ainda existe casos específicos de empresas que formam times a fim de testar novos

integrantes para compor suas equipes de desenvolvimento. P2 relatou: “Eles disseram

que estavam precisando de um músico e eles acabaram me colocando dentro da game

jam para me testar. Eles não queriam me colocar diretamente na equipe. Eles então me

chamaram para participar de uma game jam e no final das contas era mais pra testar

minhas habilidades mesmo".

Apesar disso, muitos participantes vêm na esperança de encontrar equipes para cola-

borar, ou mesmo grupos incompletos, que querem encontrar jammers com habilidades que

possam complementar suas equipes. Para isso vale muito a indicação do organizador,

pois, eles tem conhecimento em detalhes de grande parte da comunidade.
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Muito embora auxiliem dando conselhos preciosos ao grupo, os mentores não devem

interferir diretamente nas escolhas do grupo, deixando a cargo do jammer experi-

ente(papel de líder) conduzir a equipe e fazer o pessoal refletir para chegar a uma ideia.

P1 reportou: “Uma característica principal independente de como seja, a forma de comu-

nicação com o grupo é de interação. Não importa se é o cara que fala mais, eu por exemplo

não falo muito, as vezes eu escuto muito quando alguém fala. Mas as vezes quando eu

falo um negocio aquilo é de grande importância. Normalmente o líder dar aquela ideia

de maneira a fazer o grupo todo refletir. Tem muita gente que faz isso nas jams". Um

fato relatado por P3, revela que normalmente as ideias são simples, o que ajuda na con-

cepção dos projetos: “Uma outra coisa que eu vejo muito nessa situação aqui é que as

pessoas tentam fazer trabalhos que eles não tem nível de complexidade alto. A galera ta

mais preocupado em fazer o negócio funcionar do que que ser complexo. Isso é muito bom.

Isso não ta errado. Até porque você só tem 48 horas. Então foi uma coisa que eu percebi

participando aqui. Eu quando vim com a ideia, vim com uma ideia muito mais elaborada.

A gente elaborou muito mais a ideia. Mas ai já vi que os jogos da galera são simples. São

coisa momentâneas. É diferente de como eu experimentava. No nosso projeto da empresa,

eu coloquei o cronograma para 1 ano e meio. Então aqui é 48 horas. Entendeu"?

Passada essa fase, o foco principal, passa a ser nos jammers experientes. Eles realizam

a coordenação interna dos grupo, mesmo assim, podendo ser auxiliados pelos mentores ou

outros jammers experientes. P3 comentou: “Era um ponto que eu queria chegar, mas em

um primeiro momento eu não tinha visto dessa forma. Achava que o mentor/organizador

como o detentor do conhecimento. Mas eu vi que cada um deles que compõe a jam pode

ajudar os outros. Essas pessoas são mentores informais. Eles podem lhe ajudar também".

Esse relato confirma a dinâmica colaborativa entre os dois papéis afim de criar um ambi-

ente positivo para interação entre jammers.

Já com a equipe formada e com a ideia definida, os jammers podem começar a de-

senvolver seus projetos. Uma das atividades iniciais reportada pelos entrevistados é a

divisão das tarefas. Os participantes relataram que cada um tem seu papel definido na

equipe. P3, P4 e P2 reportaram: “Quando eu vou para as game jams eu foco nessa parte

de áudio", “...eu como programador domino a Unity, o meu designer de som domina a

parte de música. Ele só tem que produzir o arquivo de música, me passar e eu insiro na

unity sabe? Eles produzem a questão de arte, desenvolvem, passam os assets pra mim e

eu insiro na unity entende? Geralmente esse é o processo." e “As tarefas foram divididas

bem direitinho, até mesmo no caso do meu time que trabalhou com dois artistas. Um fi-

cou responsável por fazer o cenário e o outro ficou responsável por fazer os personagens,
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sabe?".

Importante relatar que muitos jammers novatos, acreditam que o papel do líder é

relativo ao game designer. Porém, ele pertence a todos os componentes do grupo. P3 re-

latou: “Nas jams, muitos participantes confundem ainda o papel dos jammers experientes,

com o papel do game designer. Porém, devido a dinâmica do evento, essas atribuições

seriam impossíveis de serem executadas por uma única pessoa, cabendo a toda a equipe".

P1 reportou: “O papel do game designer é dizer assim, o jogo vai ser esse e acabou. Não

vai ser o lider que vai dizer isso. Ele pode até dar a sugestão de que isso não vai ser

bom. Mas, ele cria um esteado de responsabilidade, foi como eu te falei, todo jogo tem um

pouquinho de mim. Então cada um tem sua responsabilidade dentro do jogo. Então passa

que todo mundo é game designer".

Durante a fase de produção, os jammers experientes ajudam na resolução de bugs,

ou auxiliando na utilização de ferramentas. Quando algum problema não é resolvido

internamente, um mentor ajuda a direcionar aquele grupo a obter ajuda de outro grupo,

ou para alguém com mais expertise no assunto. P2 comentou: “Mas a gente aprende

muito, como o mentor disse, na passada só tinha eu de som, e outros que estavam apenas

começando. Esses cara também me ajudaram. Um mentor disse: vocês que estão no som

vão precisar ajudar todo mundo, "se escravizem pelos outros". Deixe todo mundo chegar

para vocês que vocês irão aprender muito. E realmente, eu que nunca tinha mexido com

efeito sonoro, essas coisas, não tinha nem ideia. Então quando alguém chega para você

e pede algo, você precisa se virar para conseguir fazer aquilo. Isso é muito massa, você

aprende muito mais do que se você estivesse só, trancado. Você além de cooperar com sua

equipe, você também tem a oportunidade de colaborar com as outras".
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4.3.1.5 Informações demográficas dos respondentes do survey

Esse questionário foi enviado por email a participantes que responderam o questio-

nário de 2018 e sinalizaram querer continuar nas fases seguintes do estudo. A tabela 5

mostra os dados demográficos desses participantes.

Tabela 5: Informações demográficas dos participantes do survey de 2019
Grupos N %

1_Gender

Male 131 80.4
Female 25 15.4
Prefer not to say 4 2.45
Others 3 1.84

3_level_of_school

Less than a high school diploma 2 1.23
High school degree or equivalent (e.g. GED) 30 18.41
Some college, no degree 25 15.34
Bachelor’s degree (e.g. BA BS) 75 46.01
Master’s degree (e.g. MA MS MEd) 25 15.34
Professional degree (e.g. MD DDS DVM) 5 3.07
Doctorate (e.g. PhD EdD) 1 0.61

4_Type_of_Envolviment

No I haven’t 3 1.84
Yes, professionally (employed) 33 20.24
Yes, as an indie developer (self-employed) 28 17.18
Yes, as a hobbyist 54 33.13
Yes, as a student 39 23.93
Others 6 3.68

5_experience_time

I have never been involved 8 4.91
Less than one year 9 5.52
One year 16 9.82
Two years 30 18.40
Three years 27 16.56
Four years 29 17.79
More than five years 44 26.99

6_previous_game_jams

No, the GGJ 2019 was my the first game jam 18 11.04
Yes, one game jam 17 10.43
Two game jams 26 15.95
Three game jams 27 16.57
Four game jams 21 12.88
More than five game jams 54 33.13

4.3.1.6 Análise estatística dos dados do survey

Para a análise estatísticas dos dados coletados, novamente foi utilizado a correlação

de postos de Spearman. Essa análise permite uma avaliação geral (amostra completa)

das associações entre as informações coletadas dos jammers. A Tabela 6 apresenta os

resultados dessa correlação.

Os resultados sugerem que existe uma correlação positiva entre as variáveis relaciona-

das a busca de ajuda durante o evento. Por exemplo, na medida que aumenta a frequência

que um jammer fornece ajuda durante o evento, também aumenta a frequência que ele

recebe ajuda (tanto de mentores, quanto de outros jammers). Isso reforça a natureza

colaborativa das jams. O que também confirma que o evento tem um forte apelo social.

Além disso, reforça o achado encontrado com relação a dinâmica da jam, onde jammers
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experientes são encontrados a partir do direcionamento de mentores. Sendo assim, na me-

dida que um jammer busca ajuda a um mentor, ele também busca ajuda a um jammer

experiente.

Apesar disto, na medida que as variáveis que representam as informações demográficas

dos jammers aumentam, diminui a procura de ajuda dos mentores. Isso indica que os

mentores são mais importantes para os novatos, servindo como ponto para acesso a outros

jammers, na busca de ajuda e formação de equipes. Isso confirma, que essas participações

em jams geram experiência e conhecimento do processo de desenvolvimento de jogos.

Tabela 6: Análise de correlação do survey pós evento 2019
2. Age 3. level

of school
5.experience

time
6. previous
game jams

12.1 I got help
from other

12.2 I helped
other jammers

3. level of school ,453** 1
5. experience time ,406** ,333** 1
6. previous game jams ,349** ,254** ,482** 1
12.1 I got help from other -0,126 -0,117 -0,101 -,227** 1
12.2 I helped other jammers -0,009 0,013 0,131 0,121 ,441** 1
12.3 I got help from mentors -,203** -,170* -,292** -,280** ,519** ,234**

De forma semelhante ao que foi feito no capítulo anterior(Seção 3.2.2.4), foi verificado

com base no número de participação em game jams e o tipo de envolvimento estudado (i.e,

estudante, hokkyists, desenvolvedores indie e profissionais) quais perfis destes participam

com mais frequencias de game jams. Para fazer isso, foi realizada uma análise de variância

unidirecional (one way ANOVA) com o número prévio de participação em game jams

como variável dependente. A tabela 7 mostra essa análise. O teste post hoc fusado neste

caso foi o teste de Scheffe (porque as variâncias são iguais estatisticamente). De forma

confirmatória, os desenvolvedores indie e profissionais são os perfis de jammers que mais

participam de game jams. Esses resultados indicam uma diferença estatística entre os

resultados deles e os estudantes, estes são os que menos participam de game jams. Assim,

a participação de desenvolvedores profissionais e indie são fundamentais para o sucesso

de uma game jam, já que os jammers experientes exercem um papel fundamental para a

dinâmica das equipes.

4.4 Considerações finais do capítulo

O segundo estudo ocorreu durante a Global Game Jam 2019. De maneira a comple-

mentar os achados da primeira fase, este novo estudo visava entender em detalhes como

os mentores auxiliavam, os jammers experientes(atores descobertos na primeira fase), na

condução de uma jam. Essa fase também foi de vital importância na visualização da di-

nâmica de interação entre todos os atores envolvidos nesse processo. É nítido que há uma
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Tabela 7: Média de participação de cada tipo de envolvimento com desenvolvimento de
jogos para os dados de 2019

Grupos N Média SD
None 3 1 0
Professionally (employed) 33 5,03(a) 1,334
Indie developer (self-employed) 28 4,75(a) 1,378
Hobbyist 54 4,15 1,709
Student 39 3,05(b) 1,538
Others 6 3,67 2,251

Note: Os valores na tabela representam a média de participação
em game jams (contanto com a participação na GGJ 2019) de
cada sub-amostra estudada. Letras diferentes na mesma coluna
indica diferença significativa (p <0,05) entre as médias de par-
ticipação em Game jams dos sub-grupos estudados. Neste caso,
desconsideramos a verificação da dirença entre as medias dos
tipos de envolvimento “outros” e “None” porque não são estatis-
ticamente representativo (poucos casos).

interdependência entre eles. De um lado, os mentores preparam o ambiente, e atuam extra

grupo, provendo conselhos, feedbacks e direcionando outros no complemento de suas ha-

bilidades. Por outro lado, os jammers experientes, coordenam internamente suas equipes.

A presença do primeiro se dá mais claramente nas fases iniciais, muito embora se perceba

a presença deles ao longo da jam. Já, os jammers experientes atuam principalmente nas

fases de produção.

Além desses resultados, o estudo constatou as principais práticas utilizadas por esses

atores na condição de facilitadores das jams. Pela lente da teoria de mediação, um achado

importante foi que os mentores na GGJ não realizam necessariamente, as funções de men-

toria clássica(prover auxílio técnico a pessoas menos experientes), sendo considerados na

realidade consultores de habilidades. Em outras palavras, eles ajudam pessoas, membros

de determinado grupo, a encontrar especialistas(jammers experientes) de outros grupos

que possam auxiliá-lo, por exemplo na resolução de algum problema no desenvolvimento

do jogo. No contexto organizacional, esse papel é descrito relativo ao contact broker. Essa

dinâmica permite assim com que indivíduos, principalmente novatos, adquiram ajuda

rapidamente e produzam no fim um protótipo jogável. Dessa junção e divisão das tare-

fas(dinâmica das tarefas realizadas por mentores e jammers experientes), os novatos tem

se beneficiado. Esses benefícios vão desde encontrar um cenário propício para concepção e

aprendizado de jogos, como também na promoção de uma experiência positiva para eles.

De toda forma, todos os elementos envolvidos saem ganhando, uma vez que isso ajuda a

criar laços, formar comunidade locais e fortalecer as já existentes.
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5 Discussão

A literatura tem demonstrado que as jams e eventos em contexto similares são carac-

terizados como positivos e bem sucedidos. Um exemplo disso, é o suporte que eles trazem

ao aprendizado dos estudantes nos campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemá-

tica (FOWLER et al., 2016b). Além disso, o auxílio no processo de trazer juntos atores com

habilidades complementares, objetivando produzir games com idéias inovadoras. Muito

embora os benefícios citados, esse processo traz consigo a problemática do trabalho em

equipes multidisciplinares (MUSIL et al., 2010b). Sendo assim, a partir das observações

e dados obtidos durante as participações na GGJ, esse estudo aponta a presença de dois

atores essenciais para o sucesso das jams, os quais possuem o papel de mediar e diminuir

a tensão entre times. Esses elementos, garantem assim com que a experiência, principal-

mente de pessoas novatas, seja positiva e atenda ao seus anseios. Muito embora, esses

achados não sejam exclusivos desse cenário, podendo portanto, ser transpostos a contex-

tos similares e aplicados ao ensino de jogos digitais. Vale salientar que muitos dos achados

aqui, também se manifestam devido a natureza não competitiva da Global Game Jam.

De maneira objetiva, este estudo transporta a literatura existente sobre a visão do

broker framework às jams, apresentando exatamente como as atividades mediadoras pra-

ticadas por mentores e jammers experientes facilitam e possibilitam a criação de jogos

em apenas 48 horas. Estudos anteriores do CSCW, apontaram o papel desses brokers no

contexto de grandes organizações (PAEPCKE, 1996), (PAWLOWSKI; ROBEY; RAVEN, 2000)

e programas humanitários (HELLMANN; MAITLAND; TAPIA, 2016). Além disso, outro es-

tudo mostrou como essas atividades permitem a colaboração em um contexto similar às

jams, os hackathons de dados cívicos (HOU; WANG, 2017b).

No contexto desses hackathons, os times de clientes realizam um papel vital em per-

mitir a colaboração entre organizações não financeiras, e especialistas de dados voluntá-

rios (HOU; WANG, 2017b). Já nas jams, este papel de mediador é compartilhado entre os

próprios jammers e mentores do evento, sendo necessária uma perfeita sinergia entre eles.

Muito embora tenha ficado claro que mentores atuem principalmente extra time, tendo



76

uma função vital durante as fases de preparação do evento. Já os jammers experientes

realizam a coordenação dentro de seus times. Além disso, eles podem ser requisitados por

outros jammers ou mentores a fim de conceder ajuda a outros grupos.

De um lado, apesar de as game jams apresentarem desafios similares aos hackathons cí-

vicos, tais como a diversidade de habilidades envolvidas no processo e por terem resultados

imprevisíveis. Por outro lado, os achados dessa pesquisa contribuem para uma expansão

desse conhecimento, no passo que a GGJ é considerada um cenário único. Portanto este

estudo contribue com a pesquisa emergente do CSCW sobre o trabalho colaborativo em

time-bounded events. Essa idéia é suportada por dois motivos:

• Em primeiro lugar, a natureza internacional da GGJ, permitindo assim a investiga-

ção dessas práticas sobre diferentes culturas. Vale lembrar que foram identificadas

práticas realizadas no PONG, que não ocorriam necessariamente em outros lugares,

por exemplo a possibilidade de se obter conquistas. Essas estratégias poderiam ser

facilmente aplicadas em outras sedes;

• Em segundo lugar, existe a possibilidade de participação de qualquer pessoa, não

existindo barreiras prévias para a entrada de um participante no evento. Esses gru-

pos variam de desenvolvedores aspirantes à profissionais (PRESTON et al., 2012a),

bem como independentes e hobbyistas (THOMAS; OWEN et al., 2013). Na realidade,

um jammer pode ser qualquer pessoa que queira contribuir para o desenvolvimento

do jogo (FOWLER; KHOSMOOD; ARYA, 2013), (FOWLER et al., 2013), adicionando

um desafio a mais durante essas interações.

Além disso, ao longo dos anos, desde o surgimento da GGJ, diversos estudos tem pro-

curado caracterizá-la e mostrar os seus benefícios (KULTIMA, 2015). Em geral, as game

jams têm crescido em popularidade entre os pesquisadores (DEEN et al., 2014a; MUSIL

et al., 2010c) e têm sido usados em diferentes contextos, tais como a educação e a indús-

tria (GODDARD; BYRNE; MUELLER, 2014; PETRI et al., 2015). Por exemplo, oportunidade

de simulação curta de um ambiente industrial (FARHAN; KOCHER, 2016), um ambiente

de aprendizado informal e prático (FOWLER et al., 2016a) e introdução da exploração de

limites tecnológicos e experimentação de interfaces com a comunidade local de jogos (GOD-

DARD; BYRNE; MUELLER, 2014). Mesmo assim, ainda pouco se sabe como ocorrem essas

interações. Portanto este estudo estende o conhecimento atual da literatura existente de

game jams, caracterizando esses eventos a partir da dinâmica colaborativa realizada en-

tre mentores e jammers experientes, e principalmente entendendo o que permite novatos
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adentrarem em um contexto especialmente complicado, e obter resultados tão expressivos

em apenas 48 horas.

5.1 O papel dos Mentores

Diferentemente do que dizem as teorias tradicionais de mentoria, os achados desse

estudo sugerem que o papel dos indíviduos chamados de mentores durante as game jams,

realizam uma função totalmente diferente. De modo geral, o conceito de tutoria ou men-

toria tradicionalmente está relacionado ao processo formal em que uma pessoa mais expe-

riente em determinada área, oferece assistência e dá conselhos a outros menos experientes

para fins de crescimento e desenvolvimento(HEW; KNAPCZYK, 2007), (HEZLETT; GIBSON,

2007). Porém, dentro das jams, esse atores apresentam uma característica fundamental-

mente diferente:

• Consultor de habilidades - Ajudam pessoas, membros de determinado grupo a encon-

trar especialistas de outros grupos que possam auxiliar a esse jammer, por exemplo

na resolução de algum problema no desenvolvimento do jogo. No contexto organiza-

cional, esse papel é descrito relativo ao contact broker (PAEPCKE, 1996). Além disso,

quando os recursos de determinada organização são heterogêneos, (MCDONALD; AC-

KERMAN, 1998) nomeia um papel similar de consultoria, que direciona as pessoas

para outras pessoas com o conhecimento e a experiência necessários. Os achados

deste estudo sugerem que este fenômeno também ocorre nas jams, principalmente

na fase de desenvolvimento dos projetos. Esse fator ainda é de vital importância

para que novatos consigam resolver problemas de maneira rápida. Esse papel é

mais importante durante a fase de desenvolvimento dos projetos. Muito embora,

para exercer essa função durante a fase de produção, esses mentores precisem ter

um conhecimento profundo da comunidade local. Conforme foi observado durante

a participação na GGJ, os mentores propriamente reportados pelos respondentes,

não são aqueles que detém os maiores conhecimentos técnicos sobre determinada

área, mas sim aqueles que tem um domínio social sobre os integrantes da comuni-

dade, principalmente aqueles mais ativos. Essa prática é diferente do que ocorre em

outros eventos de natureza similar, tais como hackathons promovidos por grandes

empresas. Dentro desse cenário, existem mentores técnicos e de negócio que se dis-

ponibilizam a ajudar os participantes (KOMSSI et al., 2015), (FREY; LUKS, 2016).

Na maioria das vezes, esses eventos além de elegerem um tema, elegem o uso de
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determinada ferramenta, funcionando até como promoção desta. O que transforma

o processo de mentoria mais trivial se comparado as game jams.

Além disso, os mentores tem uma função essencial no momento de preparação dos

times e definição das ideias. Durante o segundo estudo, notou-se que uma das primeiras

tarefas realizadas por esses atores é o acompanhamento gradual dos projetos, facilitando

com que as pessoas consigam definir ideias que sejam simples, inovadoras, e principalmente

viáveis de serem feitas em apenas 48 horas. Sendo assim, reconhecidos e imprescindíveis

durante as primeiras fases da Jam. Segundo (TRAINER et al., 2016b), colocar a ênfase na

fase de preparação ajuda a garantir que o tempo em eventos dessa natureza possa ser

usado de forma eficiente desde o início. Os achados desse estudo ratificam exatamente

isso. Portanto, afim de facilitar que os times formem seus grupos e definam sua ideias,

nessa fase da pré-produção, os mentores utilizam um conjunto de práticas e estratégias

que facilita a interação entre os jammers.

Durante a formação das equipes, os participantes tem o propósito de identificar outros

com os mesmos interesses. Para atingir esse fim, diversas estratégias podem ser utilizadas.

Durantes as hackathons, uma prática adotada pelos organizadores é incentivar que os

participantes se apresentem em uma lista de discussão criada para o evento (TRAINER

et al., 2016b). Práticas semelhantes, também foram identificadas durante as game jams.

Para isso, os mentores utilizam dinâmicas para que as pessoas se apresentem umas às

outras. Muito embora, cada sede da Global Game Jam, tenha autonomia para criar suas

estratégias. Um exemplo disso, foi o uso de chachás na sede do PONG. Esses crachás

ajudam que outras pessoas, principalmente líderes de equipe consigam complementar

habilidades faltantes em seus times. Além disso, com um grupo mais diverso, as atividades

podem ser divididas e as reponsabilidades bem definidas, facilitando na conclusão das

tarefas.

5.2 O papel dos Jammers experientes

Conforme descrito nos resultados do primeiro estudo, esses participantes são os mais

experientes tecnicamente falando. Além disso, essa experiência se dá devido ao seu número

de participações em jams. Sendo assim, ao longo de suas participações eles adquirem uma

grande vivência no desenvolvimento de jogos e são conhecedores do processo de concepção

de jogos, participando também em diferentes funções. Por não terem um papel formal ou

de destaque eles participam do evento como jammers, desenvolvendo seus jogos com outros
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participantes. Portanto devido a essa característica, esses atores foram denominados no

estudo como jammers experientes.

Por outro lado, sua função se assemelhe bastante a dos mentores típicos de hackathons.

Nesses eventos, o mentor é o mais experiente em determinada área, ajudando assim a

outros participantes do evento (TRAINER et al., 2016b) e (ANGELIDIS et al., 2016). Uma

diferença é que normalmente esses participantes estão exclusivamente para tirar dúvidas.

Já na GGJ esses jammers experimentados ajudam outros menos experientes, mas também

participam do evento. Além dessa função, eles ainda realizam uma tarefa similar a que

ocorre em sprints da metodologia do Scrum. Essa função é semelhante a de um Scrum

master (SCHWABER; BEEDLE, 2002), pois atuam como facilitadores da colaboração interna

no grupo, e torna-se responsável por remover quaisquer obstáculos que sejam levantados

pela equipe durante essas reuniões. Na metodologia Scrum, o papel de Scrum Master é

tipicamente exercido por um líder técnico. Como apontado pelos resultados esses atores

são líderes dentro de seus grupos.

5.3 Formação de comunidades locais

Assim como definido por (WENGER; MCDERMOTT; SNYDER, 2002) uma comunidade

de prática é conceituado como um grupo de pessoas que compartilham dos mesmos inte-

resses, problemas ou paixão por determinada área. De maneira complementar, (HERTZ-

LAZAROWITZ; MILLER, 1995) mapeia as propriedades que contribuem para construção de

grupos suportando o trabalho colaborativo. Entre esses pontos estão os objetivos comuns,

interdependência, procedimentos operacionais e a responsabilidade pessoal.

Nesse sentido, os resultados desse estudo suportam claramente a caracterização des-

sas propriedades através das game jams. Primeiro, é evidente o objetivo de socialização

e foco no aprendizado do trabalho em equipe por parte dos jammers. Como discutido

por (ZIMMERMAN; SALEN, 2006), o trabalho em equipe nas jams são caracterizadas pela

participação de indivíduos com diferentes backgrounds e habilidades. Essa junção de ha-

bilidades revela a interdependência entre cada membro, sendo nitidamente caracterizados

nesse estudo a partir da colaboração na divisão das tarefas. Terceiro, os jammers decidem

juntos quais softwares, ferramentas de desenvolvimento e instrumentos usar para realizar

seus próprios jogos. Por fim, cada jammer tem seu papel definido e claro desde fases

iniciais do desenvolvimento dos jogos.

A literatura ainda aponta que o processo de se desenvolver jogos é complicado devido
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a colaboração entre pessoas com habilidades diferentes e lista os principais problemas de

se criar jogos(CHANDLER, 2009). Dentro desse contexto, os resultados tem demonstrado

as game jams como cenário ideal para essa prática. Além disso, o estudo revela estratégias

utilizadas pelos jammers que auxiliam a colaboração e ainda traz à tona agentes facili-

tadores atuando dentro e fora das equipes. O forte aspecto do networking citado pelos

entrevistados, cria laços entre os membros o que culmina em comunidades locais. Essas

comunidades oportunizam aos seus integrantes a troca rápida de conhecimento, encontros

periódicos e a criação de estúdios independentes.

5.4 Implicações para organizadores de eventos

Como foi abordado, a prática na concepção de jogos e colaboração através das jams

não é trivial devido a natureza multidisciplinar da atividade. Sendo assim, conforme os

resultados apontaram existe um conjunto de estratégias a fim de que esses efeitos nega-

tivos sejam minimizados. Essas estratégias se dividem entre as fases de pré-produção e

produção. Entre essas estratégias estão:

• Além de mentores atuarem como organizadores do evento, esses atores ainda são os

responsáveis por motivar os participantes desde o seu início. Sendo assim, no intuito

de gerar uma maior empolgação, principalmente em participantes que estão indo

ao evento pela primeira vez, uma estratégia bastante eficaz é separar um tempo

durante a jam para apresentar jogos que fizeram sucesso e que foram concebidos em

jams. Então é essencial que durante a organização do evento os mentores planejem

uma apresentação incluindo este tópico;

• Durante a organização do evento os mentores deveriam separar dois momentos dis-

tintos durante o evento para realização de pitches iterativos. Como descrito na seção

de resultados, essa estratégia pode ser usada para que o grupo receba um feedback

rápido sobre sua idéia ou ajuda/sugestões sobre problemas técnicos durante a im-

plementação do projeto. Sendo assim, é possível que o grupo receba ajuda de todos

participantes da sede de forma rápida e que possa salvar muito do tempo devido ao

feedback de outros participantes. Basicamente esse momento deveria ocorrer no final

da primeira noite (definição das idéias) e final da segunda noite (implementação do

projeto);

• Uma das funções dos mentores é justamente a de gerenciar e auxiliar na formação

dos times, sendo eles profundos conhecedores das pessoas que participam do evento,
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principalmente aqueles mais ativos na comunidade, nesse caso os jammers experi-

entes. Sendo assim, é de extrema importância que os times tenham de um a dois

participantes experimentados. Um dos mentores entrevistados durante o segundo

estudo relatou: “Depois disso ele resolveu falar com um membro do grupo que era

o mais experiente. Vale salientar que nessas equipes sempre tem 1 ou 2 que tomam

esse papel de liderança. Só que o papel de liderança não é aquele de ser o chefe,

mas o cara que vai organizar a galera como equipe. Vale salientar também que cada

grupo tem seu nível de auto-organização". Sendo assim, uma correta distribuição

desses atores, garante com que cada time possa ser coordenado de maneira efetiva

e tenha um referencial em alguém experimentado;

• É muito importante também notar que nem sempre os grupos já vem formados, indo

da experiência do mentor o encaixe de membros em outros grupos. Para isso, um

outro fator importante seria encaixar participantes com habilidades complementares.

Um dos mentores da GGJ do PONG complementou: “Eu não oriento. Mas é isso

que acontece mesmo. Boa parte dos veteranos se juntam com novatos por diversos

motivos. Seja conhecer novas pessoas, seja um amigo que não tinha ido. Pode ser

até por experiências passadas, normalmente ruins, em que se vê trabalhando com

outra equipe ao invés da anterior. E vem das duas vias, novatos se sentem mais

seguros quando tem uma pessoa mais experiente por ajudar em decisões". Portanto

estruturando os times dessa maneira facilita aos mentores na hora de conduzir o

evento;

• Uma outra estratégia que auxilia bastante os grupos na definição das idéias é o

uso dos diversificadores. Durante o primeiro estudo esta estratégia foi citada como

o principal direcionador na definição de idéias. Sendo assim, é importante que os

mentores estejam atentos aos diversificadores do evento e que repasse para cada

grupo ou jammer experiente a fim de que isso seja compartilhado pelo grupo;

• De modo a ajudar as equipes de sua sede, os mentores deveriam organizar junta-

mente com os jammers experientes (participantes mais ativos na comunidade local)

uma variedade de recursos previamente implementados, tais como arte, efeitos sono-

ros, músicas e disponibilizar no começo do evento para que os participantes pudessem

utilizar como placeholders em seus projetos.
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6 Considerações finais

6.1 Principais contribuições

Essa pesquisa contribui com a literatura de maneira preliminar mapeando as principais

estratégias que permitem a colaboração entre participantes de game jams. Os resultados

sugerem que essas estratégias são utilizadas em dois momentos distintos: o primeiro mo-

mento denominado pré-produção, ocorre depois da divulgação do tema no primeiro dia

da jam. Nessa fase é definida a ideia e as estratégias para execução da mesma. O segundo

momento denominado desenvolvimento ou produção, culmina com a interação entre os

membros, a divisão das tarefas, e junção dos artefatos gerados a partir de cada habilidade

envolvida no processo. Nesse sentido, as game jams, em especial a GGJ, tem suportado

o aperfeiçoamento de práticas voltadas para o desenvolvimento de games, em especial as

atividades colaborativas.

Além disso, foram identificados dois papéis responsáveis pela aplicação dessas estra-

tégias a fim de facilitar o trabalho colaborativo durante a GGJ, são eles: mentores e

jammers experientes. De modo geral, esses agentes tem a responsabilidade de conduzir

o ambiente de forma positiva e amistosa, ditando o ritmo e a dinâmica da colaboração,

principalmente entre participantes novatos.

Mentores atuam de maneira geral extra equipe, facilitando a concepção dos jogos a

partir de conselhos e feedbacks dados a cada equipe. Como característica fundamental

devido serem profundos conhecedores da comunidade local, podem trabalhar como uma

espécie de consultores de habilidades, guiando novatos a obter ajuda de outros partici-

pantes mais experientes. Essa função é relativa ao contact broker.

Já os jammers experientes, por sua vez, coordenam internamente as equipes, sendo

líderes, responsáveis por remover quaisquer obstáculos que sejam levantados pela equipe,

realizando decisões importantes no grupo e auxiliando na resolução de dúvidas técni-

cas e/ou problemas na produção dos jogos. Essa denominação de jammer experiente se
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relaciona ao número de participações em jams. Essas participações ainda os permitem o

aprendizado de diferentes habilidades, permitindo assim com que eles consigam coordenar

equipes multidisciplinares (traduções de termos).

Esse trabalho ainda contribui para melhorar o entendimento da dinâmica colaborativa

durante a GGJ a partir de um estudo de caso no PONG (GGJ18 e GGJ19) com a aplicação

do broker framework como uma lente para examinar as estratégias de facilitação das

equipes. Dentre as principais estratégias utilizadas na fase de concepção das idéias estão:

• O uso de diversificadores que guiam o time na escolha da idéia a partir de um desafio

proposto;

• O uso de referências que guiam e reduzem o esforço de definir a idéia a partir de

jogos existentes;

• O uso de concept arts.

Dentre as principais estratégias utilizadas na fase de escolha das tecnologias estão:

• Utilizar ferramentas dentro de sua zona de conforto, agilizando o processo de desen-

volvimento do projeto;

• O uso de ferramentas com grande suporte da comunidade, permitindo ao grupo

obter suporte rapidamente.

Dentre as principais estratégias utilizadas na fase de implementação dos projetos estão:

• Pitch iterativo que permite com que o grupo possa mostrar o progresso do trabalho

e receber um feedback da comunidade local antes da entrega do projeto;

• O uso de placeholders que permite com que o grupo visualize como um recurso

precisa ficar antes mesmo de ser implementado;

• Ajudar outros grupos a concluir o projeto.

6.2 Limitações

Devido à natureza exploratória deste trabalho, utilizou-se Grounded Theory como

método de pesquisa, entretanto, este método carrega consigo ameaças à validade dos
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resultados. Pois apesar dos resultados relevantes apontados nessa pesquisa, este estudo

aplicado a outras populações poderia gerar resultados diferentes. Em outras palavras, os

temas que emergiram da análise dessa pesquisa não pode ser generalizados. Pensando

nisso, a pesquisa foi realizada com os mais diferentes perfis de participantes. A nossa

amostra vai desde pessoal envolvidas com o desenvolvimento de jogos por hobby, até

aquelas que são profissionais da área. Além disso, foram selecionados para participarem

das entrevistas pessoas com diferentes habilidades no desenvolvimento de games.

Também durante a fase de extração dos dados nem todos os participantes revelaram

dados pessoais que permitissem o contato. Então nem todas as sedes e regiões puderam

ser devidamente investigadas. Embora o nosso estudo revele uma população bem variada

e global.

Um outro ponto que deve ser levado em consideração é que apesar da Global Game

Jam ser um dos maiores eventos do mundo relacionados a comunidade de desenvolvedores

de jogos e game jams, o mesmo é realizado de maneira presencial. A realização desse

estudo em cenários voltados para game jams online e com pessoas trabalhando de maneira

distribuída poderia revelar ainda outros tipos de resultado.

6.3 Trabalhos futuros

Com base nesses resultados preliminares foi descoberto que mentores e jammers ex-

perientes realizam uma gama de estratégias para manter o funcionamento do ambiente e

a coesão dos grupos. Porém, devido a natureza global da GGJ, e das diferenças culturais

entre cada uma dessas sedes diversas outras boas práticas poderiam surgir. Devido a isso

e sabendo que a cada ano surgem novas sedes ao redor do mundo. Uma investigação mais

detalhada dessas estratégias, seria de grande significância para instruir novos mentores e

jammers de novas localizações. Esse novo estudo daria base para criação de um framework

que guiariam essas pessoas na mediação do evento. Além disso, esse framework precisaria

ser validado a partir de outras participações e por outros organizadores.

Além disso, é importante investigar se esses achados também valem para as game jams

online. Nessa modalidade de jam, os times normalmente não estão colocados no mesmo

espaço físico. Então, como é dada a colaboração entre essas pessoas? Os atores que atuam

nesse estudo, são os mesmos nessas game jams online? Sendo assim, esse estudo é essencial

para revelar tanto similaridades, bem como as particularidades de cada método.

Também, com base em minhas participações na GGJ 18/19. Pude perceber ainda
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que poucas pessoas se envolveram efetivamente na produção de som para seus jogos. Isso

também foi percebido em estúdios indie da região, sendo portanto um gargalo na produção

de novos jogos. O ideal, seria a realização de um estudo a fim de entender porque pessoas

nesse perfil, tem sido ainda pouco atraídas para esses eventos e a partir disso sugerir

recomendações aos organizadores de eventos, e práticas para atrair novo músicos as suas

comunidades locais.
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APÊNDICE A -- Questionário GGJ18



05/08/2018 Conte-nos como foi a game jam!

https://docs.google.com/forms/d/1aVb9vYd_p90IQqTdoM9hI5ZIX7BwfzgCkuQHX9XqW1E/edit 1/7

Conte-nos como foi a game jam!
Olá!

Nós somos pesquisadores brasileiros e queremos entender o que motivou a sua participação na 
Global Game Jam 2018.

Os resultados de nossa pesquisa serão ANONIMIZADOS e publicados para que todos possam 
aprender com isso! O preenchimento deste questionário deve tomar aproximadamente 10 minutos.

Esta é uma pesquisa puramente acadêmica, sem interesse comercial algum. Publicaremos 
abertamente os resultados para que todos possam beneficiar deles, mas tudo será anonimizado 
antes de publicarmos. Sua resposta será tratada de forma confidencial. Se em algum momento 
durante o preenchimento do questionário você quiser parar, sinta-se livre a fazê-lo, sem nenhuma 
consequência negativa.

Muito obrigado por participar!

Equipe Responsável: 

* Fábio Freire (fabiofreire@ppgsc.ufrn.br) - Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Sistemas 
e Computação (PPgSC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
* Tiago Leite (tiago.leite@ufrn.edu.br) - Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Sistemas e 
Computação (PPgSC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
* Leandro Almeida (leandroalmeida@ppgsc.ufrn.br) - Doutorando no Programa de Pós-Graduação 
em Sistemas e Computação (PPgSC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
* Prof. Dr. Fernando Marques Figueira Filho (fernando@dimap.ufrn.br) - Professor do Departamento 
de Informática e Matemática Aplicada (DIMAp) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) 
* Prof. Dr. Cleidson R. B. de Souza (cleidson.desouza@acm.org) - Professor da Faculdade de 
Computação da Universidade Federal do Pará (UFPA)

*Obrigatório

1. Você aceita participar dessa pesquisa como voluntário? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não Ir para "Obrigado!".

Sobre você
Fale um pouco sobre você e a sua experiência com o desenvolvimento de jogos.

2. 1. Qual é o seu nível de escolaridade? *
Escolha o último nível de escolaridade que você obteve.
Marcar apenas uma oval.

 Ensino médio incompleto

 Ensino médio

 Ensino técnico

 Ensino superior

 Mestrado

 Especialização e/ou MBA

 Doutorado



05/08/2018 Conte-nos como foi a game jam!

https://docs.google.com/forms/d/1aVb9vYd_p90IQqTdoM9hI5ZIX7BwfzgCkuQHX9XqW1E/edit 2/7

3. 2. Você já era envolvido com o desenvolvimento de jogos antes da Global Game Jam
2018? *
Escolha a opção que melhor se aplica a você. Se não encontrar a opção mais adequada, por
favor preencha o campo "Outro".
Marcar apenas uma oval.

 Não, eu nunca participei do desenvolvimento de um jogo

 Sim, profissionalmente

 Sim, como desenvolvedor independente (indie)

 Sim, como hobby

 Sim, como estudante

 Outro: 

4. 3. Há quantos anos você está envolvido com o desenvolvimento de jogos? *
Marcar apenas uma oval.

 Eu nunca participei do desenvolvimento de um jogo

 Menos de 1 ano

 Entre 1 e 3 anos

 Entre 3 e 5 anos

 Mais de 5 anos

5. 4. Você já participou de alguma game jam antes? Quantas? *
Marcar apenas uma oval.

 Não, esta foi a minha primeira game jam

 Sim, 1 game jam

 Sim, 2 game jams

 Sim, de 3 a 5 game jams

 Sim, mais de 5 game jams
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6. 5 - Em que medida os aspectos abaixo influenciaram você a PARTICIPAR da Global Game
Jam 2018? *
Marcar apenas uma oval por linha.

Indiferente Pouco
influente

Moderadamente
influente

Muito
influente

Extremamente
influente

Aspectos técnicos.
Exemplos: Já
desenvolvo games e
desejo melhorar
minhas habilidades
técnicas nas
linguagens/ambientes
de programação,
game design,
produção de
áudio/música,
roteiro/narrativa, arte e
animação 2D e 3D;
Aspectos de negócios.
Exemplos: Gostaria de
criar ou entrar em
algum grupo/empresa
de desenvolvimento
de games, identificar
oportunidades de
atuação profissional,
etc.
Aspectos Sociais.
Exemplos: Divulgar
seu trabalho na
comunidade de
games, Aumentar sua
rede de contatos,
fazer novos amigos,
conhecer e trabalhar
com outros
desenvolvedores de
games etc.
Aspectos pessoais.
Exemplos: desafio de
fazer algo diferente,
desafio de fazer um
game em 48 hrs,
oportunidade de
conseguir ajuda para
o desenvolvimento de
um projeto (game)
pessoal, etc.

7. 6 - Por que os aspectos acima te motivaram a participar do evento?
Você pode nos dar mais detalhes sobre a sua resposta anterior?
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8. 7 - Você se preparou para a Global Game Jam 2018? *
Marcar apenas uma oval por linha.

Bem definido(a) Parcialmente definido(a) Indefinido(a)

Eu já tinha uma ideia
Eu já tinha uma equipe
Eu já tinha uma tecnologia

Sobre o Global Game Jam 2018
Conte-nos um pouco sobre a sua participação e experiência no Global Game Jam. Esta é a seção 
mais importante deste questionário.

9. 8 - Quais habilidades você utilizou durante o evento para criar seu jogo? *
Marque todas as opções que se aplicam. Caso não encontre uma opção, por favor preencha o
campo "Outro".
Marque todas que se aplicam.

 Concept

 Animação e/ou Arte 2D/3D

 Música e trilha sonora

 Projetista de Jogos (Game Design)

 Marketing

 Roteiro e Narrativa

 Web Design

 Programação

 Faz de tudo um pouco (Lone Wolf)

 Outro: 

10. 9 - Quais tecnologias seu grupo utilizou para desenvolver o seu jogo?
Por exemplo, ferramentas de programação, ferramentas de arte, ferramentas de design e
ferramentas de música.
 

 

 

 

 

11. 10 - Você pretende utilizar alguma das tecnologias usadas durante o evento em outros
projetos? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Definitivamente Não Definitivamente Sim
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12. 11 - Em que medida os aspectos abaixo influenciaram sua decisão de utilizar as
tecnologias que você usou durante a jam? *
Marcar apenas uma oval por linha.

Indiferente Pouco
influente

Moderadamente
influente

Muito
influente

Extremamente
influente

Aspectos Técnicos.
Exemplos: linguagem
de programação
empregada,
disponibilidade de
ferramentas,
tecnologias, etc
Aspectos de
Negócios. Exemplos:
custo da ferramenta,
monetização,
aceitação/tendência
de mercado, etc.
Aspectos Sociais.
Exemplos: contatos
que conhecem a
tecnologia, amigos,
professores,
disponibilidade de
informação nas redes
sociais, etc.
Aspectos Pessoais.
Exemplos: desafio,
curiosidade de
aprender, superação
dos meus limites, etc.

13. 12 - Porque os aspectos acima influenciaram em sua decisão de USAR essas tecnologias
durante o evento?
Você pode nos dar mais detalhes sobre a sua resposta anterior?
 

 

 

 

 

14. 13 - Além dos seus colegas de equipe, durante o evento, onde ou com quem você mais
costumava interagir para conseguir ajuda? *
Marcar apenas uma oval.

 Mentores/Organizadores

 Outros jammers do mesmo local

 Pessoas que não estavam participando da Jam

 Outros jammers no evento, mas de outras localidades

 Fontes externas ao evento (websites, documentação online, etc.)

 Outro: 
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15. 14 - Em sua opinião, qual foi o ponto alto do Global Game Jam? Marque no máximo 3
respostas. *
Marque todas que se aplicam.

 Experiência de trabalho em equipe

 Aprendizado durante o evento

 Possibilidade de networking com os outros participantes

 Possibilidade de networking com os mentores/organizadores

 Apresentações/Game Pitch

 Superar um ou mais Diversificadores e/ou Desafios pessoais

 Possibilidade de conhecer a Indústria/comunidade de jogos local

 Participar de um evento de escala global

 Keynote do evento(se disponível na sua localidade)

 Palestrante convidado(se disponível na sua localidade)

 Workshops(se disponível na sua localidade)

 Outro: 

16. 15 - Você adotou algum diversificador ou desafio pessoal durante o evento? Por quê?
Diversificadores e outros desafios foram usados   para impulsionar a criatividade dos jammers
durante o evento. Por exemplo, escolhendo o diversificador beatbox, o jammer teria que criar
todo o som do jogo usando apenas a voz ou o corpo. Conte-nos mais sobre sua experiência (se
houve) com esse tipo de desafio.
 

 

 

 

 

17. 16 - Você sentiu alguma dificuldade ANTES ou DURANTE a sua participação no evento?
Pense nos desafios mais gerais. Já estamos quase acabando!
 

 

 

 

 

18. 17 - Gostou deste survey? Por favor nos informe então: *
Marcar apenas uma oval por linha.

Sim Não

Você gostaria de receber um e-
mail com resultado dessa
pesquisa?
Você estaria disponível para
participar das próximas fases
desta pesquisa?

19. Se você respondeu "Sim" na questão acima,
por favor informe seu email de contato.
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APÊNDICE B -- Roteiro da entrevista

Como programador e gamer sempre tive o interesse pelo desenvolvimento de jogos e

achei nas game jams uma oportunidade excepcional de encontrar pessoas que comparti-

lham do mesmo interesse que eu. A partir de sua experiência com o desenvolvimento de

jogos e game jams, gostaria de que você me ajudasse a entender melhor como as pessoas

se motivam a participar e colaborar antes, durante e depois das game jams.

Trata-se de uma pesquisa puramente acadêmica, sem interesse comercial algum e está

vinculada ao estudo desenvolvido por mim como exigência para obtenção do título de

Mestre. Gostaria de saber se posso gravar? Os dados serão anonimizados e os resultados

publicados em conferências e revistas na área de Engenharia de Software. A duração da

entrevista será de cerca de 30 minutos.

Trabalho Colaborativo

1.Você informou no survey que foi para o evento com uma equipe: “O que ele respondeu

no survey: Definida, parcialmente definida ou indefinida”. Como você formou sua

equipe? Usou algum critério? O que foi difícil? O que foi fácil?

2.Como você e sua equipe definiram a ideia do projeto? E como vcs decidiram as

tecnologias utilizadas durante o evento? Exemplifique.

3.Na GGJ 2018 você informou que assumiu os seguintes papeis na sua equipe: “papeis

que ele informou no survey”? Você poderia fornecer mais detalhes sobre como foram

suas atividades durante a GGJ?

4.Como se ocorreu o trabalho em sua equipe (durante o evento)? Todos os participan-

tes se deram bem? O que foi difícil? O que foi fácil? Procurar saber (Não esquecer de

perguntar): Como foi processo de desenvolvimento de software? Como cada membro

da equipe contribuiu? Cite exemplos (Procurar saber como foi a divisão e integração

de tarefas e os diferentes papéis dos participantes).
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5.Você informou no survey que: Além dos seus colegas de equipe, durante o evento,

você costumava interagir para conseguir ajuda com “O que a pessoa respondeu no

survey”. Você poderia falar mais sobre essas situações? Exemplifique.

6.Você precisou aprender algo para desenvolver seu projeto? Em caso afirmativo: O

que você aprendeu? E Como?

7.Se já participou de alguma Game Jam anteriormente. Você informou que participou

de X(resposta do survey) game jams anteriormente. Para você qual foi a principal

diferença entre a GGJ e a última que você participou? E com relação ao trabalho

com sua equipe?

Dificuldades

1.Você informou no survey que teve dificuldade com “informar o que ele escreveu no

survey”. Você poderia fornecer mais detalhes sobre essas dificuldades? Como você

tratou isso?

2.Você sentiu alguma outra dificuldade ANTES ou DURANTE a sua participação no

evento? Procurar saber.

3.E em relação ao trabalho colaborativo, Você sentiu alguma dificuldade (divisão de

tarefa, integração, planejamento, comunicação ou qualquer outra dificuldade rela-

cionada a colaboração)? Se sim, que tipo de dificuldades você sentiu ao colaborar

com os membros de sua equipe que desempenharam uma atividade diferente? Que

estratégias foram utilizadas por vocês para minimizar esses problemas? Explique

um pouco sobre isso!

Participação no evento

1.Você indicou no survey como ponto alto da GGJ 2018 os seguintes itens: “Tópicos

selecionados no survey”. Por quê esses pontos chamaram sua atenção? Fale um pouco

sobre eles.

2.De uma maneira geral, você acha que a participação na GGJ foi positiva ou negativa?

Por que?
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APÊNDICE C -- Questionário GGJ19



Conte-nos como foi a game jam!
Olá!

Nós somos pesquisadores brasileiros e identificamos que você participou da Global Game Jam 
(GGJ) de 2018 e estamos realizado um estudo de acompanhamento e queremos saber se você 
participou ou não da GGJ de 2019.

Os resultados de nossa pesquisa serão ANONIMIZADOS e publicados para que todos possam 
aprender com isso! O preenchimento deste questionário deve tomar aproximadamente 10 
minutos.

Esta é uma pesquisa puramente acadêmica, sem interesse comercial algum. Publicaremos 
abertamente os resultados para que todos possam beneficiar deles, mas tudo será anonimizado 
antes de publicarmos. Sua resposta será tratada de forma confidencial. Se em algum momento 
durante o preenchimento do questionário você quiser parar, sinta-se livre a fazê-lo, sem 
nenhuma consequência negativa.

Muito obrigado por participar!

Equipe Responsável: 

* Fábio Freire (fabiofreire@ppgsc.ufrn.br) - Mestrando no Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas e Computação (PPgSC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
* Tiago Leite (tiagoleite@ppgsc.ufrn.br) - Mestrando no Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas e Computação (PPgSC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
* Leandro Almeida (leandroalmeida@ppgsc.ufrn.br) - Doutorando no Programa de Pós-
Graduação em Sistemas e Computação (PPgSC) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN)
* Prof. Dr. Fernando Marques Figueira Filho (fernando@dimap.ufrn.br) - Professor do 
Departamento de Informática e Matemática Aplicada (DIMAp) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN)
* Prof. Dr. Cleidson R. B. de Souza (cleidson.desouza@acm.org) - Professor da Faculdade de 
Computação da Universidade Federal do Pará (UFPA)

*Obrigatório

Você aceita participar dessa pesquisa como voluntário? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Ir para "Obrigado!".

1. 

Sobre Você
Fale um pouco sobre você e a sua experiência com o desenvolvimento de jogos.

1. Gênero? *

Marcar apenas uma oval.

Masculino

Feminino

Prefiro não mencionar

Outro:

2. 

Conte-nos como foi a game jam! https://docs.google.com/forms/d/1qzx8ngl0GJDBBazCOcsE4YFyJzS...
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2. Idade? *

Em anos

3. 

3. Qual é o seu nível de escolaridade? *

Escolha o último nível de escolaridade que você obteve.
Marcar apenas uma oval.

Ensino médio incompleto

Ensino médio

Ensino técnico

Ensino superior

Mestrado

Especialização e/ou MBA

Doutorado

4. 

4. Você já era envolvido com o desenvolvimento de jogos antes da Global Game Jam
2019? *

Marcar apenas uma oval.

Não, eu nunca participei do desenvolvimento de um jogo

Sim, como profissional (contratado)

Sim, como desenvolvedor independente (indie)

Sim, como hobby

Sim, como estudante

Outro:

5. 

5. Há quantos anos você está envolvido com o desenvolvimento de jogos? [Em anos] *

Marcar apenas uma oval.

Eu nunca participei do desenvolvimento de um jogo

Menos de 1 ano

1 ano

2 anos

3 anos

4 anos

5 ou mais anos

6. 

6. Você já participou de alguma game jam antes? Quantas? *

Marcar apenas uma oval.

Não, esta foi a minha primeira game jam

Sim, 1 game jam

Sim, 2 game jams

Sim, 3 game jams

Sim, 4 game jams

Sim, 5 ou mais game jams

7. 

Conte-nos como foi a game jam! https://docs.google.com/forms/d/1qzx8ngl0GJDBBazCOcsE4YFyJzS...
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7. Você participou da GGJ 2019? *

Identificamos que você participou da GGJ de 2018, queremos saber agora se você também
participou da GGJ de 2019.
Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Ir para a pergunta 18.

8. 

Sobre o Global Game Jam 2019
Conte-nos um pouco sobre a sua participação e experiência no Global Game Jam. Esta é a última 
e mais importante  seção deste questionário.

8. País em que você participou da GGJ
2019?

9. 
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9. Em que medida os aspectos abaixo influenciaram você a PARTICIPAR da Global
Game Jam 2019? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Indiferente
Pouco

influente
Moderadamente

influente
Muito

influente
Extremamente

influente

Desafio fazer um
jogo em 48 hrs
Curiosidade de
conhecer o evento
Ver o que pode
ser feito em pouco
tempo
Curiosidade de
fazer algo novo
Curiosidade de
conhecer a área
de jogos
Ambiente criativo

Diversão
Paixão pelo
desenvolvimento
de jogos
Testar o nível de
conhecimento
técnico
Obter experiência
prática
Aprendizagem de
habilidades
técnicas
Conhecer novas
tecnologias
Aprimorar
habilidades
existentes
Experiência de
trabalho em
equipe
Trabalhar com
amigos ou
pessoas novas
Networking
Interagir e
aproximar da
comunidade local
de jogos
Encontrar
pessoas para
trabalhar juntos
após o evento
Chamar a atenção
de profissionais
ou mercado de
jogos local
Desejo de se
tornar um
desenvolvedor
profissional de
jogos
Desejo de iniciar
uma empresa

10. 
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Testar e melhorar
o trabalho em
equipes de
empresas novas

Indiferente
Pouco

influente
Moderadamente

influente
Muito

influente
Extremamente

influente

10 - Você pretende continuar trabalhando no seu jogo da GGJ após o término do
evento? *

Marcar apenas uma oval.

Certamente não

Provavelmente não

Ainda Não tenho uma posição sobre isso

Provavelmente sim

Certamente sim

11. 

11 - Você pode nos dar mais detalhes sobre a sua resposta anterior?

Houve algum planejamento para que o jogo fosse continuado? A equipe pretende continuar
se encontrando após o evento? Etc.

12. 

12 - Como você procurou/forneceu ajuda durante o evento? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Muito
frequentemente

Frequentemente Ocasionalmente Raramente Nunca

Eu recebi ajuda
de outros
jammers da GGJ
2019 (por
exemplo, sobre
idéias ou suporte
técnico de outros
grupos)
Eu ajudei outros
jammers na GGJ
2019 (por
exemplo, sobre
idéias ou suporte
técnico de outros
grupos)
Eu recebi ajuda
de
mentores/tutores
da GGJ 2019
(por exemplo,
sobre idéias ou
suporte técnico
de outros
grupos)

13. 
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13 - Você pode nos dar mais detalhes sobre a sua resposta anterior?

Como você recebeu ajuda (por exemplo, de organizadores/mentores locais ou outros
jammers)? Além disso, como você ajudou outras pessoas (por exemplo, com ideias/recursos
ou soluções técnicas)? Como você e seus colegas de equipe foram estimulados para
colaborar durante a jam?

14. 

14 - Gostou deste survey? Por favor nos informe então: *

Marcar apenas uma oval por linha.

Yes No

Você gostaria de receber um
e-mail com resultado dessa
pesquisa?
Você estaria disponível para
participar das próximas fases
desta pesquisa?
Você gostaria de participar do
sorteio de um voucher de $20 na
Steam? Obs:. se tivermos mais de
100 respostas.

15. 

Se você respondeu "Sim" na questão
acima, por favor informe seu email de
contato.

16. 

Agradecemos muito sua participação!

Você tem outros comentários, perguntas ou sugestões?

17. 

Ir para "Obrigado!".

Fale um pouco sobre o porquê você não participou da GGJ
2019
Identificamos que você participou da GGJ de 2018 e não participou da GGJ de 2019, o que 
influenciou sua decisão de não participar da GGJ de 2019. Esta é a última e mais importante  
seção deste questionário.

Conte-nos como foi a game jam! https://docs.google.com/forms/d/1qzx8ngl0GJDBBazCOcsE4YFyJzS...
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8. Por quais razões não participou da GGJ 2019?

Por favor, liste os motivos que o levaram a não participar da GGJ 2019.

18. 

9 - Gostou deste survey? Por favor nos informe então: *

Marcar apenas uma oval por linha.

Yes No

Você gostaria de receber um
e-mail com resultado dessa
pesquisa?
Você estaria disponível para
participar das próximas fases
desta pesquisa?
Você gostaria de participar do
sorteio de um voucher de $20 na
Steam? Obs:. se tivermos mais de
100 respostas.

19. 

Se você respondeu "Sim" na questão
acima, por favor informe seu email de
contato.

20. 

Agradecemos muito sua participação!

Você tem outros comentários, perguntas ou sugestões?

21. 

Obrigado!
Mais uma vez, obrigado pelo seu interesse! Entre em contato conosco caso tenha qualquer 
sugestão, dúvida ou se apenas quiser bater um papo mesmo!

Fábio Freire - fabiofreire@ppgsc.ufrn.br
Leandro Almeida - leandroalmeida@ppgsc.ufrn.br
Tiago Leite - tiagoleite@ppgsc.ufrn.br
Fernando Marques Figueira Filho - fernando@dimap.ufrn.br
Cleidson R. B. de Souza - cleidson.desouza@acm.org

Conte-nos como foi a game jam! https://docs.google.com/forms/d/1qzx8ngl0GJDBBazCOcsE4YFyJzS...

7 of 7 17/04/2019 07:46
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APÊNDICE D -- Roteiro da entrevista

Bom dia, meu nome é Fábio. Como programador e gamer sempre tive o interesse

pelo desenvolvimento de jogos e achei nas game jams uma oportunidade excepcional de

encontrar pessoas que compartilham do mesmo interesse que eu. Sendo assim gostaria

de te fazer algumas perguntas a fim de entender melhor como as pessoas recebem ajuda

durante as jams e como ocorre essa colaboração durante o evento. Sabe-se que criar jogos

é uma tarefa complicada que exige o envolvimento de um grande número de profissionais

e habilidades. Dentro dessas habilidades estão pessoas trabalhando com disciplinas que

englobam programação, arte, design, som, business e diversos outros. Nesse sentido pode-

se identificar que o processo de se desenvolver jogos exige que todos esses profissionais se

comuniquem a fim de criar um produto final com identidade e integridade. Esse processo

ainda requer coordenação de todos esses envolvidos. Sendo assim, a partir de sua expe-

riência no evento gostaria de investigar sua interação com os mentores e como eles tem

ajudado seu grupo durante esse tempo aqui na jam e no desenvolvimento do projeto.

Trata-se de uma pesquisa puramente acadêmica, sem interesse comercial algum e está

vinculada ao estudo desenvolvido por mim como exigência para obtenção do título de

Mestre. Gostaria de saber se posso gravar? Os dados serão anonimizados e os resultados

publicados em conferências e revistas na área de Engenharia de Software. A duração da

entrevista será de cerca de 30 minutos.

Sobre o participante

1.Você poderia me falar um pouco sobre você? O que faz atualmente? A quanto tempo

está envolvido com o desenvolvimento de jogos? Em que área do desenvolvimento

de jogos você atua? Quantas jams anteriores a essa você participou?

Na global game jam 2019 que papel você assumiu?

•Concept

•Animação e/ou Arte 2D/3D
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•Música e trilha sonora

•Projetista de Jogos (Game Design)

•Marketing

•Roteiro e Narrativa

•Web Design

•Programação

Trabalho colaborativo - jammer

1.Como foi a formação de sua equipe?

2.Como ocorreu o trabalho em sua equipe (durante o evento)? Todos os participantes

se deram bem? O que foi difícil? O que foi fácil? Procurar saber (Não esquecer de

perguntar): Como foi processo de desenvolvimento de software? Como cada membro

da equipe contribuiu? Cite exemplos (Procurar saber como foi a divisão e integração

de tarefas e os diferentes papéis dos participantes).

3.Como você e sua equipe definiram a ideia do projeto? Vocês tiveram algum problema

durante esse processo? Alguém ajudou ou mediou durante esse processo?

4.Vocês fizeram uso de algum diversificador durante o evento? Como vocês chegaram

a saber dos diversificadores?

5.Como vôces decidiram as tecnologias que iriam utilizadar durante o evento? Exem-

plifique.

6.Você precisou aprender algo para desenvolver seu projeto? Em caso afirmativo: O

que você aprendeu? E Como? Como você conseguia ajuda para resolver seus proble-

mas? Além dos seus colegas de equipe, durante o evento, você costumava interagir

para conseguir ajuda com quem? Você poderia falar mais sobre essas situações?

Exemplifique.

7.Se já participou de alguma Game Jam anteriormente. Para você qual foi a principal

diferença entre a GGJ e a última que você participou? E com relação ao trabalho

com sua equipe?

Trabalho colaborativo - mentor
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1.Durante a formação das equipes você auxiliou algum grupo a se formar? Como você

ajudou nesse processo?

2.Você no papel de mentor identificou algum conflito durante a definição das idéias?

Como você ajudou durante esse processo?

3.Com relação aos diversificadores, eles são considerados um desafio extra não é isso?

Existe algum beneficio de o grupo utilizar diversificadores? Você orientou algum

grupo a utilizar algum diversificador?

4.Quando os jammers vinham te perguntar alguma questão técnica, como vocês aju-

davam eles? E quando o pessoal te procurou, as dúvidas eram mais técnicas?

5.Durante os três momentos principais de uma jam (pré, produção e pós). Você destaca

alguma técnica utilizada em algum desses momentos para auxiliar os jammers?

6.Hoje é o segundo dia da Jam. Você já conseguiu falar com todos os grupos? Como

você realiza o acompanhamento desses projetos?

Dificuldades

1.Você sentiu alguma outra dificuldade ANTES ou DURANTE a sua participação no

evento? Procurar saber.

2.E em relação ao trabalho colaborativo, Você sentiu alguma dificuldade (divisão de

tarefa, integração, planejamento, comunicação ou qualquer outra dificuldade rela-

cionada a colaboração)? Se sim, que tipo de dificuldades você sentiu ao colaborar

com os membros de sua equipe que desempenharam uma atividade diferente? Que

estratégias foram utilizadas por vocês para minimizar esses problemas? Explique

um pouco sobre isso!

Participação no evento

1.De uma maneira geral, você acha que a participação na GGJ foi positiva ou negativa?

Por que?


