
IX Jornada de Ensino Pesquisa e Extensão (JEPEX) da UFRPE, 2009

ADAPTAÇÃO DA METODOLOGIA JAD PARA 
O DESENVOLVIMENTO DE GAMES

Victon Malcolm Rodrigues dos Santos1, Jorge da Silva Correia Neto2

                                                          
1 Graduando do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da UFRPE - UAST. E-mail: dnk_victon@hotmail.com
2 Professor Assistente da UFRPE – UAST. E-mail: jorgecorreianeto@gmail.com

Introdução

As metodologias ágeis para desenvolvimento de 
software são uma resposta às chamadas metodologias 
pesadas ou tradicionais. Mesmo com a evolução dos 
computadores, das técnicas e ferramentas nos últimos 
anos, a produção de software confiável, correto e 
entregue dentro dos prazos e custos estipulados ainda é 
muito difícil [1]. Também não é diferente na área de 
games. Os games possuem roteiros de desenvolvimento 
relativamente semelhantes aos de softwares
convencionais, mas com algumas particularidades.

Por não existir uma metodologia própria para este 
segmento, muitas vezes bons projetos acabam sendo
abandonados devido a erros de planejamento e 
execução. Isso quando existe algum tipo de 
metodologia de desenvolvimento aplicada ao projeto, 
pois “a inconstância de diversos aspectos inerentes ao 
desenvolvimento, como os requisitos a se satisfazer e 
as tecnologias disponíveis, faz com que a adoção de 
processos rígidos e bem definidos seja bastante 
dificultada, muitas vezes levando equipes inteiras a 
seguir processos “artesanais” ou “artísticos”[2].

A partir dessas reflexões, adveio a seguinte pergunta 
de pesquisa: a metodologia Joint Application Design
(JAD), muito utilizada em projetos de engenharia e na 
área de negócios, poderia ser adaptada à realidade do 
desenvolvimento de games? Buscando responder a este
questionamento, este artigo apresenta uma proposta de 
adaptação dessa metodologia ao desenvolvimento de 
games como forma de contribuição aos estudos dessa
temática.

Fundamentação teórica

Desenvolvimento de games
Um jogo eletrônico (game) é, em sua essência, uma 
aplicação interativa com o propósito de entreter o 
usuário. Mas antes disso, trata-se de um software, e 
sendo assim passa por fases de desenvolvimento até 
chegar ao produto final.

Os processos utilizados na concepção do game são 
praticamente os mesmos utilizados para qualquer outro 
software, mas sempre com modificações, pois “dada a 
natureza subjetiva de um game, em especial dos 
requisitos a se satisfazer, processos rígidos e bem 
definidos dificilmente são utilizados” [2], o que faz 
com que haja certa desorganização no processo 
evolutivo do projeto.

Rodrigues [3] enfatiza esse ponto dizendo que o 
“desenvolvimento de jogos atualmente segue padrões 

bem distintos. É preciso lidar com times heterogêneos e, 
em algumas circunstâncias, com projetos de duração 
superior a alguns anos. Esta realidade é exigida 
principalmente pela maior complexidade, sob vários 
aspectos dos jogos atuais.” Fatores relacionados a todo o 
ciclo de vida do projeto, de caráter estrutural e 
organizacional, executados de maneira errônea, produzem 
produtos de imperfeitos e com qualidade duvidosa não só 
para games, mas para projetos de software como um todo.

Ainda segundo Rodrigues [3], alguns métodos e 
características devem ser abordados no processo de 
desenvolvimento de games, tais como: 

 Organização da equipe:para desenvolver um jogo é 
necessária uma equipe qualificada e multidisciplinar, com 
programadores, artistas, projetistas, engenheiros e 
arquitetos de software, sonoplastas e gerentes;

 Brainstorm: ótima técnica para que idéias possam ser 
apresentadas e, tratando-se de games, pequenos conceitos 
podem ser expandidos com a ajuda desta técnica;

 Rascunhos do game: desenhar telas, personagens, fases, 
menus, etc., durante a fase de concepção do game é algo 
primordial, pois assim pode-se ter uma idéia do que se 
quer, e até de por onde se deve começar;

 Detalhamento do game: segundo Perucia et al. [4], é 
necessário pensar em cada detalhe importante e escrever 
algo a esse respeito. É preciso lembrar-se de que ao fazer 
um jogo, o autor é “soberano”, ou seja, se não programar 
para que um detalhe aconteça, ele simplesmente não 
acontecerá.

 Game Design Document: documento criado com todas as 
especificações e processos com alto grau de 
detalhamento;

 Conhecimento dos anseios do Usuário: através de 
pesquisas com usuários que utilizarão o game, pode-se ter 
uma idéia dos pontos que os mesmos gostariam de ver no 
software.

 Definição da Arquitetura: definir uma boa estruturação 
na construção de qualquer software é essencial para 
controle da produção e também para um eventual reuso, 
visando melhoramento de performance e evitar 
redundância. 

Integração com a Metodologia JAD
O JAD “é uma técnica de reunião que têm por objetivo 

acelerar o projeto de desenvolvimento e manutenção de 
software. Sua aplicação permite a criação de sistemas mais 
eficazes em menor tempo, tendo como um de seus maiores 
benefícios à aderência que pode ter a vários métodos de 
desenvolvimento de software atualmente empregados, 



como análise estruturada, análise essencial, orientada a 
objetos, Unified Process, entre outras.”[1].

Visando a maior qualidade e produtividade, trabalho 
em grupo e a diminuição dos custos, os processos 
propostos pelo JAD podem se relacionar facilmente a
métodos que são utilizados na criação, 
desenvolvimento e manutenção de games, com poucas 
adaptações quanto às normas da metodologia.

A. Princípios do JAD
Não seria mudado praticamente nada quanto aos 

princípios do JAD, no qual tange à forma de interação 
e à organização do projeto:
I. Dinâmica de grupo: essencial na elaboração do 

projeto do game, pois neste será definido o escopo, 
objetivos e layouts de telas, dentre outros 
processos imprescindíveis;

II. Recursos audiovisuais: torna menos abstrata a 
idéia que se tem em mente, e tratando-se de games, 
quanto melhor compreendida for a idéia, melhor 
será a produtividade e menores serão os conflitos;

III. Processo organizado e racional: A análise top-
down já é muito utilizada no desenvolvimento de 
games. As atividades bem definidas também 
melhoraram a execução dos projetos, já que em 
games, é comum encontrar pessoas com mais de 
uma função, sendo elas totalmente distintas.

IV. Documentação com abordagem WYSIWYG: o 
formato “o que você vê é o que você recebe” 
garante uma melhor documentação final.

B. Participantes do JAD
As maiores mudanças acontecerão neste método, 

pois o JAD possui um grande apoio aos clientes e aos 
patrocinadores, que devem participar das reuniões para 
que tenham uma maior participação na produção do 
software. Vista a realidade que é o desenvolvimento de 
games, nem sempre contarão com patrocínios e muito 
dificilmente com clientes. Geralmente a idéia, que 
deveria sair do cliente, surge de membros do grupo do 
projeto do game.

Uma alternativa para esta lacuna seria a participação 
de gamers atuantes no estilo do game a ser criado 
(clientes) e orientadores (patrocinadores) os quais 
assumiriam papéis equivalentes. Também poderiam ser
utilizados questionários com usuários daquele 
segmento. Os outros participantes seriam mantidos.

C. Organização do JAD
A organização das reuniões é uma etapa muito 

importante neste método, pois ela é quem irá mostrar se
o projeto possui chances reais de dar certo. Paludo, 
Burnett, Loch e Reis [1] citam Paula Filho (2003, 
p.117) quando alertam sobre riscos e cuidados das 
sessões JAD, pois “as sessões exigem intenso 
comprometimento dos desenvolvedores e clientes, 
embora durem normalmente um período bastante curto 
se comparado a duração do projeto completo”.

O JAD é organizado em quatro sessões [1]:
I. Primeira Reunião: determinação dos objetivos, 

escopo, problemas, datas de reuniões, entrevistas, etc.;
II. Levantamento de dados e análise: criação de 

diagramas baseados em levantamento de dados feitos 
nesta etapa, de acordo com a primeira reunião. Para 
projetos de games esta sessão poderia ser realizada em 
conjunto com a primeira, dependendo do grau de 
complexidade e do tamanho do projeto.

III. Planejamento para sessão de design: a analista de 
sistemas (game designer) apresenta ao Condutor a 
proposta a ser debatida na sessão Design. Ao Condutor
cabe a preparação do material de apoio, ata, pauta, 
convocação e recursos audiovisuais.

IV. Reunião de design: É o ponto alto da técnica de JAD, 
pois haverá um debate quanto à proposta a ser 
apresentadas pelo game designer. É dividida em:
A. Apresentação, definição de objetivos, levantamento 

de problemas e limites do sistema;
B. Análise de processos, dados e interface do sistema

(avaliação dos esboços de layouts e estruturas do 
projeto do game);

C. Análise do novo fluxo e necessidades 
administrativas surgidas (segurança e análise de 
fluxo de trabalho);

D. Cronograma;
E. Documento final com todas as sessões do JAD.

Materiais e métodos

O presente trabalho tem um enfoque exploratório e 
descritivo. É um ensaio teórico realizado através de revisão 
bibliográfica.

Resultados e discussão

Com a adaptação de alguns métodos e levando em conta 
a base da estruturação da equipe, pode-se utilizar o JAD 
como uma metodologia para auxiliar no desenvolvimento 
de games, com grandes chances sucesso nos projetos. 

Com base nestes estudos apresentados, pretende-se 
aplicar esta metodologia no projeto Lampião Digital, que é 
um game de cunho educativo que apresenta a história do 
cangaço no sertão nordestino. Dessa forma pretende-se tirar 
conclusões mais significativas, já que esta proposta ainda 
está em fase de testes, mas com espectativas de resultados 
promissores.
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