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Resumo 

Em meados de 1980 um gênero viria revolucionar o mercado de jogos para computadores 

pessoais e a indústria de jogos. O tipo de jogo point-and-click adventure que surgiu com a 

evolução de um gênero de jogo nascido na década de 1960: text based adventure game, 

transformar-se-ia em graphic based adventure game e depois evoluiria para o gênero 

denominado que é estudado nesta pesquisa: point-and-click adventure. Assim, este trabalho 

visa realizar a análise deste gênero de jogo digital a partir de sua evolução no tempo, que vai 

desde sua criação, passando por todo o seu desenvolvimento e culminando em sua 

consolidação na década de 1980 e começo da década de 1990. Nos anos seguintes, observa-

se um enfraquecimento deste tipo de jogo digital que quase desapareceu, chegando, por fim, 

a renascer no mercado norte americano através da companhia Double Fine, com o 

lançamento do jogo Broken Age (2015) numa estrondosa campanha realizada na Kickstarter 

(maior site de financiamento de produtos inovadores do mundo). O renascimento deste 

gênero produziu um documentário intitulado Double Fine Adventure (2016) que é usado como 

material de apoio nesta pesquisa, produzido pela 2 Player Productions e Double Fine 

Productions. Portanto, inicialmente, este trabalho visa servir como base de estudo histórico 

sobre o desenvolvimento e disseminação de um gênero de jogos que era tido como 

abandonado ou pelo menos em estado de dormência. De fato, esta pesquisa, foca na 

descrição e classificação das características e mecânicas fundamentais para a compreensão 

dos conceitos que envolvem os jogos do tipo point-and-click adventure. Aqui, também, 

realizou-se estudo de caso do jogo Broken Age (2015) observando-se e salientando-se as 

mecânicas e características propostas por este gênero de jogo, que foi adaptado ao mercado 

contemporâneo de jogos digitais. Portanto, este trabalho propõe uma discussão sobre os 

possíveis motivos que levaram os jogos do gênero point-and-click adventure a ressurgir no 

mercado americano, considerando que ele nunca desapareceu totalmente do mercado no 

resto do mundo, principalmente no mercado europeu. Por fim, propõe-se uma análise dos 

jogos point-and-click adventure, baseada em estudos bibliográficos e em autores 

conceituados como: Katie Zalem, Jesse Schell, entre outros. 

 
Palavras-chave: games, point-and-click adventure, jogos eletrônicos, “Broken Age”, jogos de 
computadores pessoais. 

 

 



 

 

  



Abstract 

In the mid-1980s, a genre would revolutionize the gaming market for personal computers and 

the gaming industry. The type of point-and-click adventure game that emerged with the 

evolution of a game genre born in the 1960s: text based adventure game, would become a 

graphic based adventure game and later evolve into the so-called genre that is studied in this 

research: point-and-click adventure. Thus, this work aims to carry out the analysis of this genre 

of digital game from its evolution in time, which goes from its creation, passing through all its 

development and ending in its consolidation in the 1980s and early 1990s. In the following 

years, there was a weakening of this type of digital game that almost disappeared from the 

market, reaching, finally, a rebirth in the North American market through the company Double 

Fine, with the release of the game Broken Age (2015) in a resounding campaign carried out 

on Kickstarter (the largest financing site for innovative products in the world). The revival of 

this genre produced a documentary entitled Double Fine Adventure (2016) that is used as 

supporting material in this research, produced by 2 Player Productions and Double Fine 

Productions. Therefore, initially, this work aims to serve as a basis for historical study on the 

development and dissemination of a genre of games that was considered abandoned or at 

least in a state of dormancy. In fact, this research focuses on the description and classification 

of the fundamental characteristics and mechanics for understanding the concepts that involve 

point-and-click adventure games. Here, a case study of the game Broken Age (2015) was 

carried out as well, observing and highlighting the mechanics and characteristics proposed by 

this game genre, which was adapted to the contemporary digital games market. Therefore, 

this work proposes a discussion about the possible reasons that led the games of the point-

and-click adventure genre to reappear in the American market, considering that it never 

completely disappeared from the market across the world, mainly in the European market. 

Finally, an analysis of point-and-click adventure games is proposed, based on bibliographic 

studies and on renowned authors such as: Katie Zalem, Jesse Schell, among others as well. 

 

Keywords: games, point-and-click adventure, electronic games, “Broken Age”, computer 

games. 
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INTRODUÇÃO 

O mundo dos jogos eletrônicos vem-se consolidando na sociedade 

contemporânea há várias décadas tendo seu início nos anos de 1950, com o jogo 

“Spacewar!”. Hoje, essa indústria de produções digitais, que é considerada 

multibilionária e de escala global, vem crescendo e produzindo jogos de diferentes 

estilos e gêneros. 

Inicialmente, este estudo apresenta um panorama histórico dos jogos digitais 

para computadores pessoais, passando pelo surgimento e desenvolvimento dos jogos 

do gênero point-and-click adventure. Eles surgem na década de 1980 e são 

desenvolvidos até começo dos anos de 1990. Por volta dos anos 2000 sofrem uma 

desaceleração em seu uso, chegando quase a desaparecer. Atualmente, por conta 

de uma nova vertente de consumo, eles vem sendo reexplorados, tanto por produtoras 

de caráter independente quanto por grandes produtoras. Estas produtoras estão 

investindo e promovendo versões remaster de grandes clássicos do gênero, bem 

como desenvolvendo versões continuadas do estilo, até então, tido como fora do 

mercado americano. No entanto, recentemente eles ressurgiram e causaram um 

impacto inesperado. 

 Dentre essas produtoras, e sendo fundamentais para este estudo, estão as 

empresas LucasArts com os títulos: Grim Fandango (LucasArts, 1998); Full Throttle 

(LucasArts, 1995); Secret of Monkey Island (LucasFilm, 1990) e Double Fine com o 

título Broken Age (2015).  

Aqui, cabem as seguintes questões: o que torna o gênero, point-and-click 

adventure tão atraente para os jogadores? Em se tratando do gênero point-and-click, 

qual a principal motivação do jogador? Por que após todos esses anos vemos um 

ressurgimento do gênero? Por que temos grandes empresas pensando, nesse 

gênero? Como que a Double Fine conseguiu angariar 3 milhões de dólares por meio 

da plataforma Kickstarter e financiar um jogo de um gênero que havia sido 

considerado totalmente fora do mercado pelo seu desuso? 
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Todas essas perguntas acabaram por suscitar curiosidade e levaram a 

pesquisar o tema, explorado nesta dissertação: O que levou esse gênero de jogo a 

renascer no mercado americano e como ele está se adequando à indústria 

contemporânea dos jogos digitais? 

A proposta deste estudo é realizar uma discussão e abordar essas questões 

de forma analítica, possibilitando um pensamento mais abrangente, valendo-se de 

livros, periódicos e do documentário Double Fine Adventure (2016)1 que narra a 

“aventura” da produtora independente Double Fine com sua campanha no Kickstarter 

para produzir o jogo Broken Age (2015).  

O presente trabalho foi estruturado da seguinte maneira: 

Capítulo 1: O chamado da aventura! Progenitores do gênero perdido, no 

qual é descrito o contexto histórico da trajetória da evolução tecnológica dos 

computadores pessoais e dos jogos de videogame, passando pela época dos jogos 

Text Based Adventure, até a criação, consolidação, quase extinção e ressurgimento 

do subgênero point-and-click adventure. Vale ressaltar que, por se tratar de um gênero 

bastante produtivo, este trabalho cita somente algumas empresas de maior 

representatividade histórica. 

Capítulo 2: Point-and-click adventure: Uma aventura, apresenta uma 

delimitação do que realmente é um jogo point-and-click adventure, utilizando alguns 

jogos catalogados como pertencentes ao gênero de Adventure, da LucasArts, em 

diferentes períodos como fonte de comparação, com outros jogos comumente 

considerados como pertencentes a este gênero, mas que não se encaixam no padrão 

que aqui é considerado. Neste capítulo também, é tratada a comparação entre os três 

subgêneros dos jogos de Adventure sendo eles o Text Based Adventure, Graphic 

                                            
1 Disponivel em:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIhLvue17Sd5L1TQeAgIE7BAAIVGo_jfY. Acesso em: 12 jun. 
2020. 
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Based Adventure e o Point-and-Click Adventure utilizando-se de características gerais 

para melhor entender a delimitação entre os três subgêneros. 

Capítulo 3: características principais do Point-and-click adventure,  faz 

uma análise aprofundada  dos conceitos abordados no capítulo anterior. Tais 

conceitos são apresentados de forma ramificada, por meio de alguns subconjuntos 

com características que permitem maior clareza de entendimento sobre o que 

realmente é o estilo point-and-click adventure. Os jogos da LucasArts, que bem 

definem este estilo e podem ser considerados responsáveis pela consolidação do 

gênero, são o ponto de partida desta análise. 

Capítulo 4: Broken Age - De Volta ao Jogo, apresenta uma análise do jogo 

Broken Age (2015) como forma de validar a definição básica das estruturas e 

características padrões de jogos point-and-click adventure. 

   

 Por meio da análise comparativa entre Broken Age e alguns jogos point-and-

click adventure da busca-se compreender o estilo como um todo. Neste ponto da 

pesquisa propõe-se averiguar se houve uma evolução, adição ou redução de tais 

características. Este capitulo também serve como sustentação para o início da 

discussão de como e porque este gênero que a tanto era obscuro e esquecido, acabou 

por ter um retorno ao mercado norte americano de jogos. Para esta análise e 

discussão foi usado como elemento principal o documentário Double Fine Adventure 

(2016) que serviu como um diário de produção para o jogo Broken Age (2015). Todo 

o processo de criação e produção deste jogo foi gravado no documentário. 

 

 

 



16 
 

 

 

  



17 
 

 

1. CAPÍTULO 1: O CHAMADO DA AVENTURA ! PROGENITORES DO GÊNERO 

PERDIDO. 

É sabido que a invenção do videogame não é algo muito recente, mas nem 

tampouco algo tão antigo. Um bom exemplo disso é o que o autor Dustin Hansen 

descreve em seu livro intitulado GAME ON!  (2016): 

Uma das mais interessantes partes de se escrever um livro sobre a história 
dos videogames, é que em termos de história geral, videogames ainda são 
muito novos. Quer dizer, quantos outros livros de história você consegue 
lembrar nos quais os principais envolvidos no tópico ainda estejam vivos? 
Sem falar que muitos deles ainda estão inovando e fazendo muitas coisas na 
indústria de jogos até os dias de hoje.2 (HANSEN, 2016, p. VII, tradução 
nossa) 

O ano de 1958 pode ser considerado como sendo a data inicial do primeiro jogo 

eletrônico: o Tennis for Two realizado pelo físico William Higinbothan3 para a 

exposição anual do laboratório nacional de Brookhaven em Nova York (DONOVAN, 

2010). As exposições do laboratório, normalmente, apresentavam gráficos e outros 

elementos pouco atrativos. Com a intenção de inovar, Higinbotham, contando com a 

ajuda do engenheiro Robert Dvorak, decidiu criar um jogo com um osciloscópio. 

Utilizando um conjunto de controles customizados feitos de alumínio com um manche 

em cada um deles, controlava-se o movimento direcional e com um botão, a ação de 

bater em uma bolinha. Assim, eles criaram o que é considerado o primeiro jogo 

eletrônico. Após isso, nada mais foi pensado a respeito do vídeogame; era algo que 

servia para divertir um pequeno público e nada mais.  

Somente em 1961 surge uma nova experiência em jogos eletrônicos,  

desenvolvido para um computador PDP-1 4 ; era o jogo Spacewar! Sua proposta era 

realizar um combate espacial entre duas naves que lidavam com a força gravitacional 

                                            
2 “One of the most interesting things about writing a book about the history of videogames is that when 
it comes to history in general, video games are super young. I mean, how many other history books 
can you think of where the original people involved with the topic are still alive? Not to mention, most 
of them are still innovating and doing new things in the game industry today.” (Tradução Nossa) 
3 Higinbothan havia trabalhado no Projeto Manhattan - o projeto da bomba atômica - construindo o 
timer que ativaria a bomba para explodir no momento correto. 
4 Computador desenvolvido em 1959 e de amplo uso em universidades como por exemplo no MIT. 
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de uma estrela, enquanto os jogadores tentavam destruir a nave de seu oponente. 

Apesar de ter sido desenvolvido como um experimento, em 1966 Spacewar! 

despertou o interesse dos alunos do MIT, Bill Pitts e de seu amigo Hugh Tucks, que 

transformaram o experimento em uma máquina de arcade5 (DONOVAN, 2010). 

Figura 1 – Spacewar! Rodando em um computador PDP-1 

FONTE: STANTON, 2015 p. 34 

Em 1971, Pitts e Tucks haviam construído uma máquina, com o intuito de 

lucrarem com o jogo, agora batizado de Galaxy Game. Conseguiram a autorização do 

campus de Tresidder Union e a instalaram. Seu custo por estudante era de dez 

centavos por partida, ou vinte e cinco centavos por três partidas. A cada partida ganha, 

o jogador teria direito a uma partida a mais, por conta da casa, como forma de manter 

a máquina em pleno funcionamento pelo maior tempo possível e assim passaram a 

gerar lucro contínuo com seu experimento (DONOVAN, 2010). 

Entretanto, não foram somente Pitts e Tucks que se interessaram por 

Spacewar! Nolan Bushnell, aluno da Universidade de Utah, também se interessou 

pelo jogo em 1962. Bushnell era engenheiro elétrico e, por isso, não pretendia 

                                            
5 Espaço no qual antigamente se encontravam atrações parecidas com as que se via em parques de 
diversão como por exemplo: máquinas de Pinball, cabines fotográficas e leitores de sorte mecânico 
que hoje se encontram em shoppings abarrotados de simuladores, jogos de ganhar tickets e 
videogames em geral. 
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transformar Spacewar! em um produto de entretenimento, mas também em um 

hardware que ficaria conhecido em 1971 como Computer Space e foi produzido pela 

companhia Nutting Associates. A interface teve um teste preliminar em um bar 

universitário e mais de 1500 cópias de gabinetes foram desenvolvidas e colocadas 

em diferentes bares para experiência de usuários. Porém, fora de bares, onde o 

público não era de estudantes universitários, o jogo se tornou um fracasso pois era 

considerado complexo demais. A esse respeito, Richard Stanton argumenta:  

Apesar de Computer Space vender meras 500 – 1.000 unidades. Bushnell 
tendo aprendido bastante por experiência, queria mirar mais alto. Ele 
precisava de um jogo melhor: um jogo mais simples. Alguma coisa que 
qualquer um pudesse jogar e entender em um instante, mesmo que eles 
tenham bebido algumas cervejas. Em uma feira especializada, em maio de 
1972 ele viu o Odissey de Ralph Baer executando Tennis – e pelas próximas 
três décadas fingiria que não tinha visto (STANTON, 2015, p. 39, tradução 
nossa)6. 

Hansen (2016) aponta que Bushnell em 1972, com a experiência adquirida em 

sua estadia na empresa Nutting, acabou saindo de lá e montando sua própria 

companhia que viria a se chamar ATARI7, em 27 de junho de 1972. Após criar a 

empresa, Nolan contratou o engenheiro Al Alcorn. Como Hansen cita em seu livro: 

“Nolan Bushnell era um excelente engenheiro, mas ele também era esperto o bastante 

para contratar Al Alcorn, a quem Nolan reconheceu de uma vez, como um engenheiro 

melhor do que ele jamais sonhou em ser” (HANSEN 2016, p. 2 tradução nossa) 8. 

                                            
6 “Despite Computer Space selling a mere 500 – 1.000 units. Bushnell, having learned a great deal 
from the experience, wanted to aim higher. He needed a better game: a simpler game. Something 
anyone could play and understand in an instant, even if they’d had a few beers. At a trade show in 
May 1972 he saw Ralph Baer’s Odyssey playing Tennis – and for the next three decades would 
pretend he hadn’t.” 
7 Atari: uma expressão utilizada no jogo tradicional japonês de GO e que significa que um conjunto de 
peças está correndo risco iminente de ser tomado pelo adversário. Vem da forma normalizada do 
verbo “ataru” que significa “acertar o alvo” ou “ganhar algo fortuitamente“. 
8 “Nolan Bushnell was a pretty good engineer himself, but he was also smart enough to hire Al Alcorn, 
who Nolan recognized at once to be a better engineer than he ever dreamed of becoming.”  
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Isso acabou levando a criação do jogo, que literalmente transformou os jogos 

de meros experimentos computacionais em uma indústria gigantesca (DONOVAN, 

2010). Em 29 de novembro de 1972, Nolan decidiu colocar uma máquina de PONG 

em um bar de Sunnyvale, Califórnia, para testar a nova invenção, e com a notícia se 

espalhando rapidamente pela cidade, PONG acabou se tornando um fenômeno não 

somente local, mas também mundial em pouco tempo, consolidando assim a indústria 

dos videogames (HANSEN, 2016). 

Figura 2 – Gabinete original do jogo PONG assinada por Al Alcorn 

FONTE: STANTON, 2015 p. 42 

Com o sucesso de PONG em 1972, a empresa continuou produzindo mais alguns 

jogos, aproveitando-se da fama que havia criado. Porém, no mesmo ano de 1972 a 

empresa Magnavox, em parceria com Ralph Baer, o criador do Brown Box9 (também 

conhecida como TVG #7 ou TV Game #7), sob a tutela da empresa Sanders 

Associates lança o console Magnavox Odissey que foi um sucesso em um mercado 

                                            
9 Brown Box ou TVG #7 um console de jogos desenvolvido por Ralph Baer na década de 60 e que 
viria a abrir caminho para o desenvolvimento comercial dos consoles modernos. STANTON, Richard. 
A Brief History Of Video Games: from Atari to virtual reality, 2015. 
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ainda em estágio embrionário - mercado de consoles -  já que o mercado de arcades 

estava em um estágio mais avançado (STANTON, 2015).  

 
Figura 3 – Brown Box de Baer 

FONTE: STANTON, 2015 p. 26 – 27 

Figura 4 – Magnavox Odyssey, o próximo passo em consoles depois do Brownbox 

FONTE: STANTON, 2015 p. 28 

  Em complemento a isso, Donovan (2010) aponta que seguido ao lançamento do 

Odyssey, a empresa ATARI viria a lançar seu console titular o Atari 2600 ou VCS 

2600. 
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Figura 5 – ATARI VCS 

FONTE: STANTON, 2015 p. 50 

Em 1978, outro sucesso acabaria por tomar o mundo dos jogos eletrônicos: 

Space Invaders, desenvolvido por Tomohiro Nishikado, que trabalhava para a grande 

produtora de árcades: Taito (KENT, 2001). Space invaders não só faturou 3.8 bilhões 

de dólares até 1982, como foram produzidos mais de quatrocentos mil gabinetes, 

sendo um sucesso de vendas e popularizando o conceito de “High Score” que traria 

mudanças para a indústria de arcades (HANSEN, 2016). 

Até este primeiro momento, os videogames já estavam consolidados como uma 

indústria moderna que viria a crescer e render milhões com consoles, mas 

concomitante a isso, a indústria dos jogos para computadores não ficava muito atrás. 

Antes da década de 1970, quando os arcades estavam surgindo, Eliza se destacou. 

Era um experimento do uso de “inteligência artificial”, desenvolvido por Joseph 

Wisenbaum10 em 1966, Eliza, foi um software que: “[...] transformava a máquina em 

um ‘psicoterapeuta virtual’ que perguntava ao usuário sobre seus sentimentos,  para 

                                            
10 Professor de ciências da computação no MIT. 
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então usar as respostas digitadas para tentar criar uma conversa significante.”  

(DONOVAN, 2010, p.50, tradução nossa)11. 

Figura 6 – Software ELIZA 

FONTE: https://en.wikipedia.org/wiki/ELIZA#/media/File:ELIZA_conversation.jpg  
Acesso em: 13 jun. 2020 

 

O software Eliza demonstrava uma clara artificialidade em suas respostas, 

porém demonstrava também uma das primeiras formas de tentativa de interação entre 

homem e máquina. Fazendo assim outros programadores pensarem em novas ideias 

e propostas para seus próprios jogos. Will Crowther era um deles e em 1975 criou, 

inspirado por suas viagens espeleológicas12 e na busca de uma maneira de se 

conectar com suas duas filhas, um jogo batizado de Adventure13 ou Colossal Cave 

onde o jogador deveria passar por uma rede de cavernas tentando resolver enigmas 

enfrentando monstros e achando tesouros (DONOVAN, 2010). (Deste ponto em 

diante, atividades como enigmas e quebra-cabeças serão denominados puzzles). 

                                            
11 “[...] turned the computer into a virtual psychotherapist that would ask users about their feelings and 
then use their typed replies to try and create a meaningful conversation.” 
12 Espeleologia: ciência ou esporte que tem como objeto, estudo ou exploração de cavidades naturais 
do solo como por exemplo cavernas ou grutas. 
13 Não confundir com o jogo homônimo Adventure criado em 1979 para os consoles ATARI 2600, 
embora tenham o mesmo nome, são jogos completamente diferentes. 



24 
 

 

Influenciado pelo software Eliza, Will Crowther usou o sistema de text parser14 

contido nele, que utilizava um sistema “verbo – substantivo”. Esse sistema procurava 

simplificar os diálogos do jogo, uma vez que Crowther o desenvolvia para usuários 

que não possuíssem uma ampla experiência com sistemas computacionais - pessoas 

leigas como suas filhas. 

Isso foi um avanço para os jogos Text Based, pois basicamente todos os jogos 

anteriores baseados em texto, como por exemplo Oregon Trail (1971), somente 

trabalhavam a interação do usuário de modo passivo fazendo uso de um feedback de 

ação por meio de texto, sem qualquer controle sobre o resultado. 

Figura 7 – Colossal Cave Adventure (1976) 

FONTE: STANTON, 2015 p. 63 

Diferente disso, o jogo Colossal Cave Adventure não só recebia o feedback da 

ação executada, mas também atribuía ao jogador o controle sobre como a ação seria 

                                            
14 Text Parser em jogos de Aventura é um programa que pega o que o jogador digita, um comando, e 
simplifica para que o jogo entenda. Usualmente, palavras com o mesmo significado são 
transformadas na mesma palavra. Como por exemplo, os verbos “get” e “take” e algumas palavras 
complementares, como por exemplo o artigo “at” na frase: “Look at rock” que o parser simplifica para 
“Look rock” o que gera para o programador uma forma mais simples de programar as respostas 
esperadas do jogador, e facilita a interação do jogador com o jogo já que não precisa se preocupar 
em acertar totalmente a sintaxe do comando. 
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realizada, proporcionando um panorama do mundo no qual o jogador estava inserido, 

através do texto, como se faz na literatura. 

Talvez a verdadeira medida da grandiosidade de Adventure é que, até hoje 
em dia as pessoas não conseguem concordar em como categoriza-lo. Ficção 
interativa, hypertexto, cybertexto, ou aventura de texto; nenhuma captura o 
todo. Adventure é o primeiro jogo a tornar a exploração o foco da experiência 
do jogador, e ao fazê-lo, construiu uma estrutura que permitiu uma 
experimentação ramificada. Ao despertar a imaginação de milhões de 
jogadores e criadores, de antes e de agora, foi o primeiro mundo virtual a 
realmente se parecer como um (STANTON, 2015, p. 69, tradução nossa)15 

A partir daí, o jogo Colossal Cave Adventure (1976) tornou-se um sucesso, 

chegando em 1977 aos servidores da Universidade de Stanford, onde chamaria a 

atenção de Dom Woods, que na época ainda era um aluno do curso de ciência da 

computação. O jogo causou grande impacto em Woods. Ele o melhorou e deixou uma 

cópia no servidor da universidade, onde foi rapidamente descoberto por quatro alunos, 

Tim Anderson, Marc Blank, Bruce Daniels e Dave Lebling, que apesar de serem, na 

época, somente alunos do Grupo de Modelagem Dinâmica16 do MIT, tornariam-se os 

criadores do jogo em linguagem text based ZORK! (1977), e os fundadores da 

empresa Infocom (DONOVAN, 2010). 

Zork! foi um sucesso na época, e esse sucesso deveu-se ao fato de ser um 

jogo muito difícil - não difícil de se jogar, mas difícil de terminar. Isso gerou uma fama 

muito grande para a empresa. Os jogadores achavam que o jogo estava 

intencionalmente tentando enganá-los, e, por esse motivo, a Infocom teve uma ideia: 

antes de Zork! II (1981) chegar ao mercado, a empresa começou a lançar um tipo de 

mala direta chamada New Zork Times que continha dicas de como passar por alguma 

parte difícil: artigos fictícios sobre o mundo de Zork! e propagandas fictícias de 

produtos vendidos no mundo do jogo. 

                                            
15 “Perhaps the true measure of Adventure’s greatness is that, even now people can’t agree on how to 
categorize it. Interactive fiction, hypertext, cyber text or text adventure; none captures it whole. 
Adventure is the first game to make exploration a focus of the player’s experience, and in doing so 
crafted a linear structure that allowed for branching experimentation. In sparking the imaginations of 
millions of players and creators, then and now, it was the first virtual world to actually feel like one.” 
16 “Dynamic Modelling group” 
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Figura 8 – ZORK! 

FONTE: DYER, 2020 p. 6 

Zork! transformou-se em uma referência dos jogos de adventure e vem 

influenciando o mercado até os dias de hoje, principalmente dos jogos nos quais a 

história e a narrativa são de importância marcante: 

Quase todo mundo que tinha um computador na década de 80 tinha uma 
cópia de Zork! em uma versão ou outra. O jogo realmente foi um fenômeno e 
ele pavimentou o caminho para os jogos que jogamos até hoje. Jogos como 
Legend of Zelda, Uncharted, Final Fantasy e certamente The Walking Dead, 
Tales from the Borderlands e The Wolf Among Us todos devem um pouco do 
que são a Zork! (HANSEN, 2016, p. 31, tradução nossa). 

Anterior ao Colossal Cave Adventure, em 1971, com a tecnologia dos 

microprocessadores, Steve Wozniack desenvolve o conceito de se fazer programação 

de jogos de forma mais simples, “em casa”. Criou um protótipo, o mostrou para o 

amigo Steve Jobs, e juntos criaram a Apple. 
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Eles desenvolveram o protótipo do Apple II, que Wozniak tinha em mente como 

uma possibilidade de servir de ferramenta para a criação de jogos de última geração. 

Entretanto, a Apple acabou tomando outro rumo, criando computadores pessoais para 

outras funções que não para os jogos, que até os dias de hoje são  raros no sistema 

operacional da Apple (DONOVAN, 2010). Mesmo não tendo sido desenvolvido para 

esse fim, os computadores Apple II eram largamente utilizados por seus usuários para 

programação de jogos.  

Paralelo a isto, a indústria dos consoles já dominava o cenário de jogos digitais 

e estava presente nos lares americanos, porém, com o crescimento  dos 

computadores pessoais como o Commodore PET17, TSR-8018, Apple II, Commodore 

64, Sinclair Spectrum e os próprios Atari 400 e Atari 800 para um lugar de destaque 

na indústria eletrônica da época, verifica-se maior flexibilidade de uso destas 

máquinas, inclusive para o ensino de microinformática, programação e uso de jogos 

(LUZ, 2010). 

Os consumidores acabaram por preferir estes sistemas como principais fontes 

de entretenimento, visto que era muito mais interessante ter um sistema eletrônico 

multiuso do que um sistema que seria utilizado exclusivamente, para jogos, o que 

acabou por quase levar à falência a indústria dos consoles na década de 1980.   

Com os computadores pessoais subindo em popularidade junto como os jogos, 

os criadores de ZORK! (1977) conquistaram fama nacional vendendo centenas de 

milhares de cópias e tornando a empresa Infocom famosa. Entretanto, como aponta 

Donovan, os computadores pessoais ainda não tinham todo o potencial necessário 

para que os jogos evoluíssem. Zork! foi dividido em três partes para que pudesse 

funcionar de uma maneira melhor e mais rápida nos sistemas da época.  

                                            
17 “Dynamic Modelling group” 
 pela empresa Commodore na década de 70 e dispunha de uma tela CRT TV monocromática, teclado 
e um toca fitas Cassette.  
18 Computador pessoal lançado pela empresa Tandy Corporations também na década de 70. 
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O jogo Colossal Cave Adventure influenciou os criadores de Zork!, 

transformado a pequena empresa Infocom em um sucesso monumental. Essa 

influência também aconteceu com outras empresas que passariam a produzir uma 

revolução na produção de jogos do gênero adventure, principalmente quando 

passaram os text parsers para a plataforma gráfica.  

Scott Adams criou uma versão reduzida de Adventure, direcionado para uma 
audiência mais ampla, chamado Adventureland. Roberta Willians, que viria a 
fundar Sierra On-Line juntamente com seu marido Ken, se viciou em 
Adventure e em 1980 o casal lançou Mystery House, o primeiro Text 
Adventure com elementos visuais (STANTON, 2015, p. 65, tradução nossa) 

19. 

Para Roberta Willians, não bastava que o jogo utilizasse texto.  Para ela era 

importante que todo o processo criativo se instaurasse. Devia-se pensar em 

construção de personagem, motivação, ambiência, narrativa e a partir daí, pensar em 

tecnologia. Não se tratava de planejar um jogo em torno de uma tecnologia, mas sim, 

tentar usar a tecnologia em torno do jogo. Este modo de pensar tornou-se o método 

de design dos jogos da Sierra Online (DONOVAN, 2010). 

Ao tratar do design, Roberta Willians não pensava somente no aspecto técnico, 

mas também no aspecto artístico por trás do jogo. Willians não queria que Mystery 

House fosse só mais um jogo, ela queria que fosse algo que cativasse a mente dos 

jogadores e que criasse um processo de imersão no mundo imaginário e produzisse 

interatividade entre jogador e jogo (DONOVAN, 2010) 

                                            
19 “Scott Adams created a stripped-down version of Adventure, intended for a wider audience, known 
as Adventureland. Roberta Willians, who would found Sierra On-Line with her husband Ken, got 
hooked on Adventure and in 1980 the pair released Mystery House, the first text adventure game with 
visuals.” 
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Figura 9 – Mystery House 

FONTE: DYER, 2020 p. 7 

Arthur Bobany aborda um aspecto interessante em relação a importância da 

interatividade, não se relacionando, especificamente, a qualquer empresa:  

[...] As limitações técnicas dos primeiros games os reduziam a linhas e pontos 
que poderiam ser considerados arte apenas pelos mais minimalistas e 
abstratos conceituadores. Os videogames são, no entanto, uma mídia com 
característica única: a interatividade. Esta característica fundamental os 
diferencia das demais e está presente no amago do desenvolvimento de 
qualquer jogo moderno ou dos seus primórdios (BOBANY, 2007, p. 21). 

Ao desenvolver os elementos artísticos do jogo, Willians desenhou linhas 

brancas em um fundo preto, já que os monitores da época, salvaguardo os 

computadores da Apple, somente possuíam monitores monocromáticos. Entretanto, 

apesar de seus esforços, Willians ainda desenvolvia um jogo de text based adventure 

que se utilizava do text parser para movimentações e interações. Dessa maneira, a 

história ainda era transmitida inteiramente por texto, mas serviria como semente para 

o próximo subgênero. 



30 
 

 

Esse primeiro jogo, Mystery House, fez tanto sucesso que a empresa lançou 

ainda mais alguns jogos de igual sucesso e começou a se consolidar como uma 

produtora de alto calibre. Com o tempo a On-Line Systems viria a publicar jogos de 

diferentes desenvolvedores, como por exemplo “Ultima II” (1982) do desenvolvedor 

Richard “Lord British” Garriot. Assim como foi fonte de inspiração para a criação do 

primeiro graphic adventure europeu, criado por Jean Louise Le Breton (1983), com o 

título: Le Vampire Fou (KALATA, 2011; DONOVAN, 2010). 

Em 1984, a empresa Sierra On-Line20, lançaria um dos jogos que definiria o 

subgênero de graphic adventure, intitulado Kings Quest: Quest For The Crown (1983) 

completamente concebido por Roberta Williams.  

Figura 10 – Kings Quest: Quest for the Crown 

FONTE: DYER, 2020 p. 23 

 
                                            

20 Sierra On-Line passa a se chamar assim pois, após o sucesso dos jogos produzidos, o casal 
Roberta e Ken Williams, se mudam para Sierra Nevada nos arredores de Los Angeles, no Estados 
Unidos. 
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O jogo quebrava o paradigma dos text based adventures com a mudança de 

perspectiva do jogador, de primeira pessoa para terceira pessoa, inclusão de gráficos 

melhorados e totalmente coloridos, contando também com suporte para mouse ou 

teclado para movimentação do personagem. A partir disso, não era mais preciso que 

se digitasse as palavras para que o personagem se movimentasse pelo cenário, 

bastava apenas clicar no local desejado e o personagem andaria até lá. Entretanto, 

para executar alguma ação, ainda era necessário que o jogador digitasse um conjunto 

composto por substantivo e verbo, como era feito no jogo adventure de Will Crowther. 

Desenvolvido em uma engine (motor de jogo), chamado “AGI” que significa: 

adventure game interpreter21, o jogo utilizava uma resolução de 160x200 pixels e uma 

paleta de cores de 16 bits viria a ser usado na maioria dos jogos da Sierra até a 

introdução do motor proprietário da Sierra, chamado de “SCI” ou sierra creative 

interpreter22. O jogo Kings Quest: Quest For The Crown contava com uma estética 

bem simplista, com um sistema de pontuação e uma vasta gama de opções, como 

por exemplo, controle de som e possibilidade de salvar o progresso feito até então 

durante o jogo (KALATA et al., 2011). 

Figura 11 – Sistema de pontuação e interface de kings Quest: Quest for the Crown. 

FONTE: KALATA et al., 2011 p. 18 

                                            
21 Interpretador de jogos de aventura (tradução nossa). 
22 Interpretador criativo Sierra (tradução nossa). 
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Para compreender melhor o salto de qualidade produzido para os jogos 

daquele momento, é preciso que seja observado como a indústria dos computadores 

havia evoluído até então. Partindo da data de criação do primeiro computador da 

empresa Apple, em 1976, que popularizou os computadores pessoais daquele 

momento e, com a introdução do Apple I e, mais tarde, do Apple II, a indústria de 

máquinas digitais constataria o nascimento de uma revolução na produção dos 

hardwares. Essas mudanças aconteceriam de maneira contínua nos anos seguintes, 

tanto na parte gráfica com a introdução de monitores coloridos, quanto nos 

microprocessadores que seriam melhorados e também com a ampliação da 

capacidade interna dos computadores. 

Não se pode negar também que, a introdução do mouse nestas máquinas seria 

um ponto de virada para a indústria de computadores pessoais. O conceito de se ter 

uma interface para controlar um computador que não fosse somente baseado em 

texto ou em algum periférico como um teclado para controlar os jogos, já não era uma 

ideia nova, sendo pensada na década de 1950 por Douglas Engelbart. (ISAACSON, 

2014), 

Apesar disso, foi preciso uma grande companhia como a Apple para que o 

sistema de controle acabasse se tornando comum. Após a introdução do dispositivo 

no computador pessoal Apple Machintosh, as outras empresas que eram 

concorrentes: Amiga e Atari, também embarcaram nessa onda tecnológica e 

proliferaram o conceito de mouse: 
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Usabilidade foi um grande fator na produção do Apple Macintosh em 1984, o 
qual não somente implementou um sistema operacional visual único como 
também popularizou o meio de o navegar - o mouse.Isto não somente fez 
atividades maçantes como utilizar um processador de textos ou um criador 
de planilhas muito mais fáceis, como também abriu uma via para se jogar, 
completamente diferente, especialmente quando envolvia o Text Adventure, 
e assim nasceu MacVentures  (KALATA, 2011, p. 375, Tradução nossa)23. 

Mesmo com essa invenção, ainda demoraria mais um pouco para que os jogos 

deixassem de ser text based e passassem a ser point-and-click.  

Os jogos continuaram majoritariamente seguindo o estilo, graphic adventure, 

por mais alguns anos. Entretanto, foi preciso que a empresa Apple Macintosh se 

dedicasse a produzir jogos para revolucionar essa indústria e esse gênero de jogos. 

A empresa TMQ, fundada em 4 de março de 1981 (que mais tarde seria 

renomeada como ICOM Simulations em 1986-87 24, viria a criar softwares para o novo 

sistema Apple, assim como um software de jogos batizado de MacVentures, para ser 

usado em conjunto com interface gráfica do Macintosh e de seu mouse. 

MacVentures tornou-se uma coletânea de 4 jogos de adventure, sendo o 

primeiro jogo dessa série chamado Deja Vu: A Nightmare Comes True (1985).  O jogo 

baseado no estilo cinematográfico denominado Noir possuía uma dinâmica que 

utilizava texto, mas com a possibilidade de clicar e arrastar objetos de cena para um 

inventário, selecionar opções de comando com base em um sistema de point-and-

click para facilitar a interação do jogador com o mundo. De fato, esse avanço 

tecnológico deu espaço para as desenvolvedoras criarem jogos utilizando esse 

artifício. Entre essas desenvolvedoras, a Sierra On-Line adotou esse sistema 

posteriormente, para agrado de Roberta Williams que desde Kings Quest queria um 

                                            
23 “Usability was a huge factor with the introduction of the Apple Macintosh in 1984, which not only 
implemented a unique visual operating system, but also popularized the means to navigate it – the 
mouse. Not only did this make boring tasks like word processing or spreadsheet creation much easier, 
but it also opened up a whole new avenue for gaming, especially when it came to evolving the text 
adventure. And thus were born the MacVentures.” 
24 ADLER, Darin. Disponível em: http://www.bentspoon.com/darin/monologue.html. Acesso em: 16 
Nov.  2019. 
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sistema mais simplificado de comandos e de interação com o jogo e o mundo contido 

nele (DONOVAN, 2010). 

Figura 12 – Deja Vu: A Nightmare Comes True 

FONTE: KALATA et al., 2011 p. 376 

Com Deja Vu agora em cena, o gênero de adventure viu um novo horizonte se 

desenrolar a sua frente. Surge uma desenvolvedora que ampliaria o escopo dos jogos 

de adventure: LucasFilms, produtora de jogos desde 1982 (mais tarde batizada de 

LucasArts) tendo como influência Deja Vu, ela lançou seu primeiro jogo no estilo point-

and-click, intitulado Maniac Mansion, em 1987, o que trouxe um avanço para a 

indústria de adventure com uma linguagem própria da LucasArts chamada de 

SCUMM25.  

                                            
25 Scrip Utility for Maniac Mansion. 
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Assim como jogos do gênero text based incomodavam Roberta Willians por não 

serem intuitivos, também incomodavam Ron Gilbert26, na época responsável pela 

portabilidade dos jogos da LucasFilms do Atari 800 para o Commodore 64.  

Ele teve a incumbência de produzir um jogo de adventure para a produtora, 

junto com o designer Gary Winnick. Gilbert achava o método de controle dos text 

based adventures incômodo: 

Essencialmente o jogador deveria adivinhar a resposta esperada pelo 
designer, portanto, se o comando fosse “pegue a chave inglesa” e você 
digitasse “pegue a chave ajustável, você seria recebido pela tão famosa 
mensagem de não ter sido entendido. Esta técnica era não intuitiva e 
desajeitada demais e para Ron Gilbert [...]. A solução de Gilbert foi focar-se 
nas escolhas dos jogadores em termos chave, tais como: “Abrir”, “Puxar”, 
“Pegar” e “Usar”. Com essas palavras como opções visíveis para serem 
escolhidas na interface gráfica, o jogador poderia usar o mouse para 
descobrir pontos de interesse interativos na tela principal do jogo e escolher 
ações em um menu mais firmemente concentrado. Escolhendo entre menos 
opções de ação garantiria uma resposta muito mais satisfatória do que “Eu 
não entendo” (SMITH, 2008, p.31, tradução nossa)27 

Figura 13 – Interface de verbos em Maniac Mansion 

FONTE: DYER, 2020 p. 10 

                                            
26 Ron Gilbert é um designer, programador e produtor de jogos, americano, responsável por 
coproduzir Maniac Mansion e os dois primeiros jogos da série Monkey Island. 
27 “Essentially the player had to guess the game designer’s expected response, so if the required 
command was ”Pick up wrench” and you typed “Pick up spanner,” you’d be met with an all-too-familiar 
message of not being understood. That technique was clumsy and unintuitive to Ron Gilbert […] 
Gilbert’s solution was to focus the player’s choices on key action terms such as “Open,” “Pull,” “Pick 
up,” and “Use.” With those words as visible choices to select on the interface, the player could use the 
mouse to uncover interactive hotspots on the main game screen and choose actions from a more 
tightly focused menu. Picking up from fewer options would guarantee a more satisfying response than, 
“I do not understand.” 
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Esse gênero, denominado point-and-click, começava a tomar forma e seguir 

sendo usado pela indústria de jogos de adventure por muitos anos, graças ao avanço 

que SCUMM havia trazido. Esse gênero foi tomando proporções inimagináveis 

durante os anos seguintes e a evolução tecnológica dos computadores pessoais 

serviria só para impulsionar esse tipo de jogo. 

Conforme os anos foram passando a tecnologia dos computadores pessoais 

foi evoluindo. As telas começaram a ficar maiores e com maior resolução, tanto quanto 

as placas gráficas também evoluíram, passando de CGA28 para EGA29 e, por fim, para 

VGA30. O áudio por meio das placas de áudio cresce significativamente. O que havia 

começado como um simples autofalante embutido, capaz de emitir sons simples, 

agora estava tomando corpo e, produzindo os mais diferentes tipos de sons, passando 

pelo formato MIDI e seus mais diversos sintetizadores, como uma placa dedicada a 

emular instrumentos reais, como é o caso do Roland MT-32. Porém, algo que ainda 

interrompia o progresso dos jogos tanto de adventure quanto de outros gêneros, era 

a tecnologia de armazenamento de dados.  

Até a metade do ciclo de desenvolvimento dos jogos e, até quase o final do 

ciclo dos jogos de adventure, os disquetes ou floppy disks, como são conhecidos fora 

do Brasil, eram o único meio de armazenamento de dados da época sem contar com 

os discos rígidos. Nesse período os jogos precisavam ser em múltiplos discos para 

facilitar a cópia e distribuição ao consumidor, o que gerava problemas até na parte de 

desenvolvimento. 

                                            
28 Color Graphics Adapter ou Adaptador de Gráficos Coloridos, primeira geração de placas de video 
coloridas da empresa IBM. 
29 Enhanced Graphics Adapter ou Adaptador de Gráficos Melhorados, segunda geração de placas de 
vídeo coloridas da empresa IBM. 
30 Video Graphics Array ou Matriz de Gráficos de Vídeo, terceira geração de placas de vídeo coloridas 
da empresa IBM. 
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Figura 14 – Multiplos diskettes usados em The Lost Files of Sherlock Holmes 

 (Eletronic Arts e Mythos Software – 1992) 
Fonte: Departamento de jogos da PUC-SP; Acervo do Autor 

Usando essa situação anterior como contexto, no jogo The Secret of Monkey 

Island (1990), da empresa LucasArts, os desenvolvedores resolveram colocar uma 

situação jocosa, como forma de crítica ao sistema de armazenamento da época. 

Nessa produção, os jogadores deveriam, ao interagir com um tronco de árvore, que 

deveria ser usado para acessar uma área nova, (mais tarde, no ciclo de 

desenvolvimento foi descartada), apareciam os dizeres para mudar para discos de 

forma crescente. Esse fato acabou gerando ligações enfurecidas para a central de 

atendimento da LucasArts, de clientes que demandavam o resto do jogo ou achando 

que a empresa lhes havia enviado uma cópia incompleta do jogo. Essa “piada” foi 

retirada por completo das versões seguintes e agora, quando se interage com o 

mesmo tronco de árvore, o personagem principal diz: “ – Apenas um velho tronco 

comum. “ (tradução nossa)31 

                                            
31 “Just a regular old stump”. 
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Figura 15 – Crítica ao sistema de armazenamento da época em The Secret of monkey Island 

FONTE: The Secret Of Monkey Island 

Com a disseminação dos Compact Discs ou CDs como são chamados até hoje, 

a capacidade de armazenamento aumentou em quinhentas vezes32 e, isso, abriu 

portas para os desenvolvedores criarem, não só jogos maiores, como também com 

mais riqueza técnica. 

De todas as mídias, os games são os mais intimamente ligados a tecnologia, 
até mesmo se comparados ao cinema. A maior capacidade de 
processamento dos computadores e o aumento na capacidade de 
armazenamento das mídias tornaram cada vez maior a gama de 
possibilidades e o potencial criativo dos jogos (BOBANY, 2008, p. 23-24). 

Além das melhoras visuais, aumentou também o escopo sonoro dos jogos. Não 

era mais preciso utilizar trilhas ou efeitos sonoros compactados. Agora, era possível 

utilizar sons reais, gravações em estúdios, trilhas executadas por orquestras reais. Os 

jogos podiam conter filmes e até mesmo diálogos gravados com voz ao invés de 

somente texto. 

                                            
32 A capacidade de armazenamento de um disquete de 3,5 polegadas padrão era de 1.44 megabytes 
enquanto o CD tem capacidade para 700 Megabytes. 
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O CD (compact Disc) lançado mundialmente em 1984, além de revolucionar 
o mercado fonográfico representou um avanço em toda a indústria de 
tecnologia de informática pelo fato de sua gravação ser feita digitalmente, 
tornando-o uma mídia apropriada também para computadores. Enquanto um 
disquete de 5.25’ armazenava cerca de 360 kb e um de 3.5’ armazenava no 
máximo 1.000kb (1 Mb), um CD sozinho era capaz de armazenar cerca de 
600 Mb. Essa grande capacidade permitia colocar num CD, além da 
informação textual, músicas e vídeos, fazendo explodir o conceito de 
multimídia e abrindo as portas para um novo mercado de entretenimento 
(LUZ, 2010, p. 50). 

Em meio a toda essa evolução tecnológica, os jogos de adventure floresciam 

em tamanho e escopo. Porém, perto da metade da década de 1990, um gênero estava 

tomando impulso pois não era de agora que ele existia. Um jogo foi quase que o único 

responsável por sua ascensão no mercado, deixando uma marca até os dias de hoje: 

DOOM (1993) era um jogo no estilo FPS que acabou revolucionando o mercado. 

Desde o seu lançamento, a indústria não falava de mais nada que não fosse DOOM. 

“Além das inovações no jogo, o DOOM consolidou também uma estratégia de 

distribuição que ajudaria as pequenas desenvolvedoras: o shareware” (LUZ, 2010, p. 

61). 

Figura 16 – DOOM 

FONTE: STANTON, 2015 p. 142 
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De acordo com Hansen (2016), servidores inteiros ficaram congestionados com 

pessoas tentando fazer download da versão shareware33 do jogo DOOM. Ele tornou-

se tão importante para a indústria de jogos que até mesmo Bill Gates cogitou comprar 

a empresa Id Software para poder lançar seu mais novo sistema operacional da 

época, o Windows 95 com uma cópia do jogo dentro. DOOM também revolucionou o 

mercado de jogos por ter popularizado as competições online como aponta Luz (2010) 

e Stanton (2015). 

Outra revolução no mercado de jogos seria a trilha sonora adaptativa, 

introduzida com o lançamento de Monkey island 2: Le Chuck’s Revenge (1991). 

Figura 17 – Monkey island 2: Le Chuck’s Revenge 

FONTE: DYER, 2020 p. 180-181 

           Esse tipo de trilha se tornou possível graças ao desenvolvimento de uma 

tecnologia proprietária da LucasArts e desenvolvida por Michael Land chamada 

iMuse34 Sound Engine. 

Essencialmente iMuse possibilitava a música dentro do jogo, de fazer 
transição sem costuras entre as faixas em reação ao que quer que fosse que 

                                            
33 Shareware foi um estilo de divulgação de jogos digitais onde o consumidor adquiria um pequeno 
pedaço ou capitulo do jogo para se caso gostasse, ligasse ou mandasse cartas para a 
desenvolvedora pagando a quantia exigida para que o resto do jogo fosse enviado. 
34 iMuse significa MUsic Streaming Engine. 
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o jogador fizesse. Em filmes, a música é compassada para combinar com a 
ação que se vê na tela. Entretanto, a liberdade de movimento que um jogo 
permite significa que o designer não sabe para onde o jogador pode se 
movimentar ou como ele pode se comportar, portanto, as deixas musicais não 
podem ser preditas com antecedência. Mas iMuse permitia ao compositor 
testar inúmeras transições, efeitos de mixagem e julgar como eles deveriam 
soar como parâmetros baseados nas ações dos jogadores (SMITH, 2008, 
p.65, tradução nossa)35. 

Seguindo o mesmo pensamento Kelly Flock aponta que: 

Anterior ao iMuse, se você entrasse em uma sala em um graphic adventure, 
isso iria desencadear uma música estática e sempre tocaria a mesma melodia 
não importando o que você estivesse fazendo naquela sala. O sistema de 
Michael permitia [ao designer] visualizar quantas vezes o usuário esteve na 
sala e o que ele estava fazendo, fazendo com que a música tocasse junto 
com aquela ação ou desencadeasse efeitos sonoros que fossem apropriados. 
Então ele poderia aumentar o suspense utilizando-se do áudio, o que você 
não podia fazer no passado (tradução nossa, grifo do autor)36 37. 

Com o aumento da capacidade de armazenamento sonoro e de imagem, outra 

revolução aconteceria: o lançamento de Myst (1993). Esse jogo tornou-se importante 

para o desenvolvimento tecnológico dos computadores pessoais, pois foi ele que, 

quase que sozinho, impulsionou o mercado dos kits multimídia38. Ele fez o CD-Rom 

tomar conta do mercado de jogos como forma de armazenamento e como plataforma 

ideal, para que se lançassem jogos de todos os tipos e gêneros, não somente de 

adventure. Por conta da popularização dos kits multimídia, companhias, como por 

exemplo Amiga, fecharam suas portas, devido ao crescente influxo de compatíveis 

                                            
35 “Essentially, iMuse enabled in-game music to transition seamlessly between tracks in reaction to 
whatever the player was doing. In movies, music is paced to match the on-screen action. The freedom 
of movement that a game affords, however, means that the designer’s don’t know where players may 
move or how they may act, so musical cues can’t be predicted in advance. But iMuse allowed the 
composer to test out numerous transitions, mix effects, and judge how they might sound as 
parameters how they might sound as parameters based on the player’s actions.” 
36 Informação fornecida por Kelly Flock, gerente geral interina na Lucasfilm Games e retirada de 
(SMITH, 2008, p. 65) 
37 “Prior to iMuse, if you walked into a room in a graphic adventure, it would trigger a static tune and it 
would always play that same tune whatever you were doing in that room. Michael’s system allowed 
[the designer] top look at how many times the user had been in the room and what he was doing, and 
make the music play along with that or trigger sound effects that were appropriate. So he could build 
up suspense using audio, which you couldn’t do in the past.” 
38 Kit Multimídia se refere ao conjunto de periféricos que deveriam ser comprados, na época, 
separadamente pois, os computadores não possuíam esses periféricos de fábrica e esse kit era 
formado por: caixas de som, placa de som e ou vídeo, e um leitor de CD-Rom. 
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com IBM PC, o que acabou por criar também uma nova linguagem que seria usada 

doravante, para criação e programação de jogos (LUZ, 2010). 

Ainda se tratando da importância de Myst, esse jogo foi um dos grandes 

responsáveis pela explosão dos CDs, mas de uma maneira diferente. Um dos fatores 

que levou Myst a ser notado foi o fato de terem usado o software StrataVision3D, o 

mesmo software utilizado para se fazer o filme Jurassic Park (1993), e isso criaria o 

interesse do público no jogo e, por conseguinte, levaria a impulsionar o mercado de 

kits multimídia, ao que parece, devido ao enorme volume de vendas. Esse aspecto 

também despertou o interesse da grande maioria dos usuários de computadores 

pessoais. “Myst foi o primeiro jogo de PC a vender mais de cinco milhões de cópias. 

E no final, vendeu mais de seis milhões de cópias ao redor do mundo [...]” (HANSEN, 

2016, p. 123)39. 

Figura 18 – Myst e suas cenas virtuais criadas em computador. 

FONTE: DYER, 2020 p. 261 

                                            
39 “MYST was the first PC game to sell over five million copies. In the end it sold more than six million 
copies worldwide […]” 
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Embora não haja semelhanças com os jogos como Monkey Island, Full Throttle 

e outros definidos como point-and-click adventure: “[...] O jogo consistia em cenas 

virtuais criadas em computador, ricas e muito detalhadas, em que o jogador procurava 

pistas e resolvia quebra-cabeças para ir à localidade seguinte” (LUZ, 2010, p. 60). 

Continuando o pensamento sobre a fama de Myst, Michael A. Hiltzik, escritor 

que fazia parte do corpo de escritores para a revista “Los Angeles Times” em uma 

matéria feita em 22 de dezembro de 1997 escreve: “[...] Myst, apesar de tudo, é o jogo 

de PC mais popular de todos os tempos. Vendendo 3,5 milhões de cópias e gerando 

uma cottage industry40 de camisetas, novelizações em brochura e outras parafernálias 

de produção em massa [...]”41(tradução nossa)42.  

Após a introdução do CD e da melhoria computacional e sonora, outra 

revolução significativa chegaria aos computadores: seria o advento das placas 

gráficas 3D, por exemplo, as placas ATI Rage43 e 3dfx Voodoo44. O mercado então 

teve que se adequar a essas tecnologias. Em paralelo a isso, a indústria de games, 

em geral, seguia a pleno vapor, os consoles já estavam dominando o mercado de 

jogos no início da década de 90 por meio do Nintendo Entertainment System (NES)45, 

Super Nintendo Entertainment System (SNES)46,  Sega Master System e o Mega 

Drive, bem como outros gêneros de jogos para computador. “O desenvolvimento dos 

hardwares dos Vídeo Games, faziam com que os consoles se tornassem comparáveis 

                                            
40 O site investopia define uma cottage industry como uma indústria de fabricação artesanal de 
pequena escala e descentralizada na maioria das vezes operadas de forma caseira ao invés de 
operada em um prédio dedicado (tradução nossa) Disponível em: 
https://www.investopedia.com/terms/c/cottage-industry.asp. Acesso em 17 Nov. 2019 
41 Disponível em: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1997-dec-22-fi-1170-story.html. Acesso 
em: 17 Nov. 2019. 
42 “Myst, after all, is the most popular PC game of all time, selling 3.5 million copies and spawning a 
cottage industry in T-shirts, paperback novelization and other mass-market paraphernalia.” 
43 Placa gráfica de aceleração 3D lançada em 1996 pela extinta empresa ATI que foi adquirida pela 
empresa AMD. 
44 Placa gráfica de aceleração 3D lançada em 1996 pela empresa 3dfx. 
45 Console lançado pela empresa Nintendo do Japão em 1985 sendo o modelo japonês chamado de 
Family Computer ou simplesmente “Famicon” e o modelo americano lançado no mesmo ano sendo 
chamado de Nintendo Entertainment System ou simplesmente de NES. 
46 Console também lançado pela empresa Nintendo do Japão em 1990 sendo o modelo japonês 
chamado de Super Famicon e o modelo americano, lançado em 1991, chamado de Super Nintendo 
Entertainment System ou simplesmente SNES. 
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a computadores de 8 bits, com boa qualidade de memória (variando de acordo com o 

console) [...] ” (LUZ, 2010, p. 48). 

Com a subida vertiginosa em relação ao sucesso de vendas por parte dos jogos 

no gênero FPS, as placas de aceleração gráfica começaram a se tornar 

indispensáveis para que, agora, os jogos pudessem alcançar um novo patamar. Com 

o lançamento de jogos como Quake (1996), Unreal (1998) e Deus Ex (2000) acabou-

se fazendo necessário o uso desse tipo de tecnologia e instaurando como padrão em 

computadores pessoais, como se pode observar até os dias de hoje. “Com isso, os 

computadores se estabeleceram como um universo paralelo do mundo dos consoles 

e arcades, sem medo de oferecer jogos mais adultos, multiplayers e com a 

possibilidade de se jogar em rede” (LUZ, 2010, p. 62). 

Segundo Kalata (2011), com esse avanço gráfico, as empresas que eram 

responsáveis pela maioria dos jogos de adventure tiveram que tentar se adequar aos 

tempos e fazer o salto para o 3D.  

Figura 19 – Grim Fandango 

FONTE: DYER, 2020 p. 390 
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Uma companhia que conseguiu esse salto, embora sem sucesso de vendas, 

foi a LucasArts com seu jogo Grim Fandango em 1998 (figura acima). Apesar das 

poucas vendas, ganhou vários prêmios e foi considerado “jogo do ano” em 1998, como 

aponta o site GameSpot47, Game Critics Awards48 e IGN49.  

Figura 20 – Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned 

FONTE: KALATA et al., 2011 p. 161 

Sierra online também tentou o salto com o terceiro jogo de uma série que 

começou com Gabriel Knight: Sins of the Fathers (1994), intitulado Gabriel Knight 3: 

Blood of the Sacred, Blood of the Damned em 1999 (figura acima), porém: “[...] A 

ascensão das técnicas de gráficos 3D iriam varrer a era dos vídeos interativos 

analogamente como quando punks trouxeram os dias de glória dos Progressive 

                                            
47 Disponível em:     
https://web.archive.org/web/20131005144227/http://www.gamespot.com/features/awards1998/gameof
year2.html. Acesso em 17 Nov. 2019. 
48 Disponível em: 
https://web.archive.org/web/20140701185858/http://gamecriticsawards.com/1998winners.html. 
Acesso em: 17 Nov. 2019. 
49 Disponível em: 
https://web.archive.org/web/20141007060918/http://www.ign.com/articles/1999/01/29/ignpcs-best-of-
1998-awards. Acesso em: 17 Nov. 2019. 
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Rockers (prog rockers)50 a uma parada repentina [...] “51 (DONOVAN, 2010, p. 247, 

tradução nossa). 

Não obstante, os consoles agora com capacidade digital e subindo em 

notoriedade, levariam ao fim a era dos jogos de adventure, apesar de algumas 

companhias ainda tentarem se aproximar desse mercado. Por exemplo, a LucasArts 

com seu jogo Escape from Monkey Island (2000) que, por ser um sistema point-and-

click, não funcionava muito bem na arquitetura dos consoles. Kalata aponta que: 

Escape from Monkey Island utiliza do motor GrimE, que inicialmente foi 
construído para Grim Fandango. A interface point-and-click também está 
completamente ausente, substituída por um esquema de controle direto. 
Todos os planos de fundo são pré-renderizados, enquanto os personagens 
são todos modelos poligonais, se aproximando mais de Alone in the Dark e 
Resident Evil. Existem opções de controle tanto personagem-relativo (o tão 
odiado controle no estilo tanque) quanto câmera-relativo (o qual, para cima 
vai ser sempre para cima, independente do ângulo de câmera), mas ambos 
são instáveis, e nenhum deles é completamente confortável. Interagir com 
objetos também é uma dor de cabeça, pois você precisa usar teclas 
diferentes para olhar para algo ou usar itens diversos, ou usar as teclas Page 
Up ou Page Down para circular pelos vários objetos. Isto pode quebrar a alma 
dos jogadores de PC de longa data, mas Escape From Monkey Island é 
melhor jogado com um controle. Pelo menos existe uma função que lhe 
permite sair imediatamente da tela na qual se encontra (2011, p. 256-257, 
tradução nossa)52. 

Ele também afirma que, embora o jogo tenha sido elaborado para 

computadores, existia a ideia de lançá-lo para consoles, dado o método de controle 

de personagem disponível. 

                                            
50 Progressive Rockers, sub-cultura urbana que se dedicava ao rock progressivo surgido na década 
de 70. 
51 “The rise of 3D graphics techniques would sweep away the era of the interactive movies much like 
the punks brought the heyday of the prog rockers to a sudden halt.” 
52 “Escape from Monkey Island uses the GrimE engine, which was initially built for Grim Fandango. 
The point-and-click interface is also completely gone, replaced with an awkward direct control scheme. 
All of the backgrounds are pre-rendered, while the characters are all polygonal models, making it feel 
a bit more like Alone in the Dark and Resident Evil. There are options for both character-relative (the 
much loathed tank controls) or screen-relative (where up is always up regardless of the camera 
angle), but both are fiddly, and neither are completely comfortable. Interacting with objects is also a 
pain, since you either need to use different keys to look at or use different items, or use the Page 
Up/Down keys to cycle through multiple objects. This may shatter the soul of long-time PC gamers, 
but Escape from Monkey Island really is best played with a gamepad. At least there’s a feature which 
lets you immediately exit the screen you’re in.” 
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A partir deste ponto, na história dos jogos de adventure, aconteceu um declínio 

no mercado americano de jogos em velocidade constante. As empresas que antes 

eram famosas pelos jogos de adventure agora se viam tendo que mudar o escopo de 

produção para outros públicos e gêneros. 

Embora o gênero adventure tenha se extinguido no começo dos anos 2000, 

esse fato somente é verdadeiro para o mercado americano.  

Mary Bhir53 argumenta que, mesmo que o mercado não tenha bem aceitado o 

último jogo da série Monkey Island: “Nós sabíamos que fazíamos uma aposta quando 

nós o lançamos”54 (SMITH, 2008, p. 139, tradução nossa). As vendas se mantiveram 

devido ao mercado internacional, principalmente o europeu, onde a demanda por 

jogos de adventure não tinha entrado em declínio assim como ocorrera nos Estados 

Unidos (KALATA, 2011; DONOVAN, 2010 e SMITH, 2008). 

Figura 21 – Ultimo Adventure da LucasArts: Escape from Monkey Island (2000) 

FONTE: KALATA et al., 2011 p. 258 

                                            
53 Mary Bihr foi Vice-Presidente de vendas internacionais e de marketing para a LucasArts LLC. 
54 “We knew we were taking a gamble when we put it out.” 
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Foi em 2009 que a empresa Double Fine, criada pelo ex-funcionário da 

LucasArts, Tim Schaffer55, viria a adquirir os direitos pelos jogos de point-and-click da 

LucasArts e começaria a lançar versões remasterizadas dos clássicos, como por 

exemplo: The Secret Of Monkey Island: Remastered; Monkey Island 2: Le Chuck’s 

Revenge: Remastered; Day of The Tentacle: Remastered, entre outros, sendo Full 

Throttle: Remastered seu último título remasterizado em 2017. 

Figura 22 – Day of the Tentacle 

FONTE: DAYER, 2020 p. 252 – 253 
 

Figura 23 – Full Throttle  

FONTE: KALATA et al., 2011 p. 285 

                                            
55 Designer responsável por Full Throttle (1995), Psychonauts (2005), Brütal Legend (2009) e mais 
recentemente, Broken Age (2015). 
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Não somente a Double Fine ajudou a resgatar o gênero, como outras 

desenvolvedoras também o fizeram, mesmo sendo empresas de caráter 

independente e multiculturais, deixaram suas marcas no mercado como: Amanita 

Designs com Machinarium (2009); Daedalic Entertainment com The Whispered World 

(2009); Wormwood Studios com Primordia (2012) e bem como a continuação de The 

Whispered World, Silence: the Whispered World 2 (2016).  

Figura 24 – Machinarium 

FONTE: Machinarium Artbook p. 106 (bônus na versão Steam) 

Figura 25 – The Whispered World 

FONTE: The Art of Silence (2016) p.153 - Disponível em: The Whispered World Complete Pack (Steam) 
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Figura 26 – Primordia 

FONTE: Goodies da versão GOG.com de Primordia (Wallpapers) 

Figura 27 – Silence: The Whispered World 2 

FONTE: The Art of Silence (2016) p. 15 – Disponível como bônus em: The Whispered World Complete Pack 
(Steam) 
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Em 2012, a Double Fine lançou uma campanha de arrecadação na plataforma 

Kickstarter para financiar um novo jogo a ser desenvolvido por eles e batizado de 

Broken Age, arrecadando um total de 3 milhões de dólares, sendo que desses 3 

milhões, 1 milhão de dólares foi recebido em apenas 24 horas (FINE, 2016), a maior 

receita já vista na plataforma até então.  

Foi produzido um documentário detalhando todas as etapas da produção, 

desde a campanha de arrecadação até a finalização do jogo. O documentário era 

disponibilizado regularmente somente para os usuários que haviam doado dinheiro 

para o projeto, como forma de os manter informados. Mais tarde, em 2016 este 

documentário seria lançado na íntegra em Blu-Ray para o público em geral, pelo 

próprio site Double Fine Adventure e contaria com mais de 30 horas de conteúdo 

adicional incluindo o jogo completo e mais alguns extras.  

O financiamento do jogo Broken Age, marca de forma significativa o 

reaquecimento, ao menos no mercado americano, do gênero point-and-click 

adventure. 

Figura 28 – Ilustração da personagem Vella Tartine por Nathan “Bagel” Stapley 

FONTE: THE, 2016 p.24 
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2. CAPÍTULO 2: POINT- AND - CLICK ADVENTURE: UMA AVENTURA 

Point-and-click é um termo capaz de gerar confusões e, por conta disso, há a 

necessidade de um aprofundamento a esse respeito, para que a ação genérica de 

apontar e clicar (point-and-click), não se confunda com o gênero de jogo abordado 

nesta pesquisa. O gênero point-and-click adventure, é considerado no mundo dos 

jogos, um subgênero de um gênero mais amplo, denominado adventure. 

Afinal, o que é um jogo point-and-click adventure? 

Analisando friamente, o conceito básico de jogo point-and-click nada mais é, 

do que, como o próprio nome já diz: apontar e clicar. Então, por qual motivo não 

chamamos todo e qualquer tipo de interação computacional de point-and-click?  

Point-and-click é um termo capaz de gerar confusões e, por conta disso, há a 

necessidade de um aprofundamento a esse respeito, para que a ação genérica de 

apontar e clicar (point-and-click), não se confunda com o gênero de jogo abordado 

nesta pesquisa.  

O gênero adventure ou adventure games como é conhecido, são os jogos do 

gênero de aventura. Ele é considerado, de acordo com Rollings e Adams (2003, p. 43, 

tradução nossa) como aqueles que “[...] são primordialmente sobre exploração e 

resolução de puzzles56. Eles algumas vezes contêm desafios conceituais [...] podem 

incluir desafios físicos também, mas apenas raramente.”57  

Entretanto, embora esse gênero tenha grande foco em solução de puzzles, não 

pertence ao gênero denominado propriamente de puzzle game: 

                                            
56 Enigmas (tradução nossa). 
57 “Adventure games are chiefly about exploration and puzzle-solving. They sometimes contain 
conceptual challenges as well. These may include a physical challenge also, but only rarely”. 
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Puzzle games tendem a ser variações de um tema de algum tipo, Sokoban é 
sobre movimentar blocos em volta de um espaço constrito; The Incredible 
Machine, é sobre construir engenhocas de Rube Goldberg para concluir uma 
tarefa em particular. Os desafios são quase que inteiramente lógicos, embora, 
ocasionalmente exista um limite de tempo ou um elemento de ação 
(ROLLINGS; ADAMS, 2003, p. 43, tradução nossa)58 

Para Fullerton (2008) o gênero de adventure obedece a característica de ser 

play, que vem a ser uma característica dramática de solução de problemas. Nesse 

caso, o jogador deve superar um problema ou um puzzle. A autora cita títulos de 

diferentes subgêneros, entre eles, Myst e Zork! sendo o primeiro denominado como 

um graphic adventure e o segundo considerado um text based adventure. Além 

desses, são apontados dois jogos de gêneros diferentes que possuem características 

de puzzle.  São eles: The Legend of Zelda (1986- ), e Super Mario Bros (1985- ). 

Fullerton também aponta que, os jogos de pura estratégia se “encaixam” nessa 

característica por também conterem elementos de puzzle. 

Rogers (2003, p. 33) afirma que o gênero adventure é: “[...] focado na resolução 

de quebra-cabeças, coleta de itens e gerenciamento de inventário. Os primeiros jogos 

de adventure eram puramente baseados em texto” e sobre o gênero graphic 

adventure: “este subgênero tem jogadores que usam o mouse ou cursor para clicar e 

revelar pistas e navegar pelo ambiente“. 

 

Já Fullerton define adventure game como: “[...] exploração, coleta, e resolução 

de puzzles. O jogador geralmente joga o papel de um personagem em uma busca ou 

missão de alguma espécie” (2008, p. 417, tradução nossa)59. Aponta também que 

esse gênero já foi marcado pelos text based adventures e os graphic adventures, 

entretanto, atualmente, o gênero de adventure vem florescendo na forma de jogos 

                                            
58 “Puzzle games tend to be variations on a theme of some kind. Sokoban is about moving blocks 
around in a constricted space; The Incredible Machine is about Rube Goldberg Contraptions to 
accomplish particular task. The challenges are almost entirely logical, although occasionally there’s 
time pressure or an action element.” 
59 “[...] exploration, collection and puzzle solving. The player generally plays the part of a character on 
a quest or mission of some kind.” 
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com foco em ação, como por exemplo, Ratchet and Clank (2002) para o Sony Play 

Station60.  

Semelhante ao que foi apontado por Fullerton, os autores Rogers (2013) e 

Rollings e Adams (2003) apontam a divisão do gênero adventure em: text based e 

graphic adventure.  

Levando-se em consideração a opinião desses autores, vale ressaltar que 

adventure game é um termo muito amplo. Há uma grande variedade de jogos que 

podem ser definidos dessa maneira, assim, citando dois apenas, temos: The Legend 

of Zelda (1985) que possui elementos de RPG61 e Deus Ex Human Revolution (2011) 

com elementos de RPG, ação e tiro em primeira pessoa (FPS). 

Hoje, definir claramente a tênue linha que divide um gênero de outro, tornou-se 

uma tarefa complexa, algo que acontece de maneira semelhante na indústria do 

cinema e, até mesmo, quando se trata de gêneros de livros. Todos eles estão sendo 

combinados extensivamente, como aponta Asa (2017, p. 8, tradução nossa) quando 

afirma que: “É difícil, às vezes, atribuir um gênero específico a um vídeo game por que 

recentemente designers de vídeo games tem misturado gêneros, da mesma forma 

que muitos novelistas fazem” 62 

Com base nesses apontamentos e na dificuldade de categorizar todos os tipos 

de jogos de adventure, nós propomos, para uma melhor análise, dividir o gênero 

adventure em apenas duas partes: graphic adventure e point-and-click, uma vez que 

o gênero text based já foi explorado no capítulo anterior. 

                                            
60 Sony PlayStation -  console originalmente lançado pela empresa Sony no ano de 1996 e que já se 
encontra na sua quarta iteração com o PlayStation 4. 
61 RPG ou Role Playing Game é um gênero de jogos onde os jogadores assumem o papel de uma 
personagem fictício e pode ser jogado com papel, caneta e dados, bem como em forma digital. 
62 “It is difficult, at times, to assign a particular genre to a video game because in recent years video 
game designers have mixed genres together, in the same way that many novelists have.” 
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Vale a pena ressaltar que, apesar da possibilidade dessa divisão do gênero em 

duas partes, o point-and-click adventure surgiu primordialmente como uma mecânica 

do graphic adventure, criada como forma de facilitar a interação do jogador com o 

jogo, visto que, para alguns desenvolvedores como Roberta Willians, da Sierra e Ron 

Gilbert, da LucasArts, a mecânica de text based era muito incômoda. Mesmo os jogos 

tendo adotado uma plataforma gráfica com método narrativo mais completo do que 

somente texto, a maior parte das interações ainda era através de texto, com o mouse 

servindo exclusivamente para movimentação do personagem. Foi somente com a 

revolução feita pelos jogos Deja vu (1985) e Maniac Mansion (1987) que point-and-

click adventure começou a tomar forma como gênero. 

O mouse tornou-se um padrão na indústria de jogos. Com isso, o gênero 

graphic adventure teve a possibilidade de evoluir, não somente em suas narrativas, 

mas também em jogabilidade.  

Os puzzles foram ampliados e ficaram muito mais complexos devido à 

possibilidade de interação avançada entre o jogador e o mundo imaginário. Além 

disso, com a interface de interação simplificada - primeiramente usada em Deja vu 

(1985) e mais tarde consolidada pela LucasArts - a utilização de verbos pré-

selecionados, assim como o mouse, tornou o jogo mais dinâmico e muito menos 

frustrante, já que não havia a necessidade de “adivinhar” uma resposta com as 

palavras exatas imaginadas pelo idealizador do jogo. 

A esse respeito, Karhulahti  em seu artigo aponta que: “em última instância, 

utilizar uma interface de point-and-click permite aos designers explorar a poética do 

jogo bem como as possibilidades lúdicas[...]” (2012, p.7, tradução nossa)63 o que foi 

crucial como forma de propagar os jogos de adventure. 

                                            
63 “Ultimately, employing the point-and-click interface enables designers to explore the adventure 
game’s poetic as well as ludic possibilities.” 
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Figura 29 – Exemplo de Interface baseada em verbos no jogo The Secret of Monkey Island 

FONTE: KALATA et al, 2011 p. 243 

Compreende-se, portanto, que com o uso do mouse, houve uma abertura de 

novas possibilidades para a criação de jogos de adventure e melhora na jogabilidade, 

não somente no gênero point-and-click, mas também de outros gêneros. Entretanto, 

apesar de se considerar o uso do mouse como uma interface significativamente 

importante, a interação de point-and-click não torna qualquer jogo que utiliza mouse 

como pertencente ao gênero point-and-click. Podemos tomar como exemplo jogos do 

gênero First Person Shooter (FPS), nos quais a ação de atirar pode ser executada 

pelo mouse, o que de fato não os tornam jogos point-and-click, permanecendo assim, 

como jogos do gênero FPS. 

Myst é comumente categorizado como um point-and-click em função de sua 

mecânica, mas para ser realmente desse gênero falta-lhe similaridades cruciais a 

todos os outros jogos que podem ser considerados point-and-click adventure, como 

por exemplo, os jogos The Secret of Monkey Island (1990) e Broken Age (2015). 

De acordo com os desenvolvedores, Myst não era para ser considerado um 

jogo, como dito em entrevista dada a Donovan no livro Replay: 
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Pode parecer meio tolo agora, mas durante esses primeiros produtos, nós 
sempre rejeitamos o termo jogo […] é compreensível o porquê. Nossas 
primeiras coisas não tinham objetivos reais e o único motivo era a exploração. 
Nós realmente víamos muito pouco em comum com os jogos. Sempre 
chamamos eles de “mundos interativos”. Entrevistadores se referiam a Myst 
como um jogo; nós educadamente os corrigiríamos ( DONOVAN, 2010, p. 
243, tradução nossa,)64 

Reforçando essa questão, Kalata aponta que:  

Na verdade, algumas pessoas nem consideram Myst um adventure game, 
porque tem pouca ou nenhuma interação de personagens e coloca ênfase 
pesada no design visual e sonoro. Talvez seja um simulador artístico 3D de 
ambiente com problemas lógicos embutidos, muito afastado dos moldes de 
quebra-cabeças de inventário da LucasArts/Sierra  (KALATA, 2011, p. 599, 
tradução nossa)65 

Com essas citações, é possível perceber que embora a mecânica do jogo utilize 

o point-and-click, Myst não necessariamente se enquadre no gênero. Para melhor 

definir os parâmetros desse gênero, é preferível seguir como regra geral o 

apontamento de Kalata (2011) ao indicar os jogos da LucasArts como um modelo. 

Dessa maneira, busca-se, neste capítulo, analisar jogos desenvolvidos pela LucasArts 

que sejam considerados como point-and-click adventure. 

Em Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge (1991), é possível observar as 

características apontadas por Kalata. De fato, o jogo possui a interface de point-and-

click adventure. O jogador utiliza o mouse como forma de interagir com o jogo, para 

que o personagem progrida na narrativa. Objetos pertinentes ao enredo são 

encontrados, coletados e armazenados em um inventário para uso posterior. 

Encontra-se a constante presença de puzzles, tendo como resoluções a combinação 

                                            
64 “It kind of seems silly now, but during these early products, we always rejected the term game,” “It’s 
understandable why. Our early stuff had no real goals and the only point was exploration. We really 
saw very little in common with games. We always called them ‘interactive worlds’. Interviewers would 
refer to Myst as a game; we would politely correct them.” 
65 “In fact some, people do not even consider Myst and adventure game, because it has little to no 
character interaction and puts heavy emphasis on visual and aural design. Perhaps it’s an artistic 3D 
virtual environment simulation with imbedded logic problems, far removed from the inventory puzzles 
of LucasArts/ Sierra mold.” 
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dos itens coletados no inventário ou, em alguns casos, a escolha correta de um 

diálogo.   

Figura 30 – Interface e inventario presente no jogo Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge 

FONTE: KALATA et al., 2011 p. 250 

Como característica significativa no point-and-click adventure, o diálogo é 

necessário para não somente possibilitar uma melhor interação entre jogador e jogo, 

mas como uma maneira de melhorar a compreensão do jogador a respeito da 

narrativa, dos personagens e do mundo imaginário proposto. É mostrado não somente 

através de imagens como é o caso de Myst, mas também por uso extenso de diálogo 

expositivo. 

Com essas características em mente, acredita-se que em comparação ao jogo 

Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, o jogo Myst pode ser visto apenas como um 

graphic adventure e não como um point-and-click, devido à ausência de algumas das 

características presentes em jogos desse gênero como citado anteriormente.  

Luz (2010, p. 60) ao tratar dessa questão, apresenta uma frase que aborda 

essa discussão: “Analisando-se friamente, Myst era um adventure; a diferença estava 

no fato de, por ser apenas gráfico, não requerer o uso de textos de comando. Tudo 

era feito com o mouse e o gênero acabou conhecido como “point-and-click”. 
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Outra importante característica apresentada em um point-and-click adventure 

é a perspectiva do olhar do jogador a ser adotada, ou posicionamento da “câmera” em 

relação ao personagem, característica essa de grande importância, uma vez que 

significou a mudança de paradigma entre o graphic adventure e o point-point-and-click 

adventure. A modificação da perspectiva do jogador-personagem que é adotada no 

jogo e que antes era em primeira pessoa, (o jogador sendo o personagem) passa a 

ser em terceira pessoa (o jogador controla um personagem – avatar).  “Em jogos em 

primeira pessoa, você faz coisas e vê o que acontece; em jogos em segunda e terceira 

pessoa, você diz a alguém o que fazer e lhe é dito o que aconteceu”66 (BERGER, 

2017, p. 80 - 81, tradução nossa). 

Figura 31 – Perspectiva em primeira pessoa presente em Myst 

FONTE: DYER, 2020 p. 260 

Em Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge (1991), assim como em outros jogos 

de mesmo gênero da LucasArts, o personagem é controlado pelo jogador. Em 

nenhum momento o jogador consegue se confundir com o personagem de Guybrush 

- protagonista da série Monkey Island” - uma vez que o personagem interage com o 

jogador. O personagem parece estar constantemente “olhando” para o jogador, como 

                                            
66 “In first-person games, you do things and see what happens; in second—and third-person games, 
you tell someone what to do and are told what happened.” 
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se esperasse por alguma ação, tendo até mesmo alguns diálogos dirigidos 

exclusivamente a ele, para dar pistas ou apenas manter uma certa interação. 

Além da importância da câmera e do diálogo, resoluções de puzzles fazem 

parte do universo de um point-and-click adventure, mesmo marcando presença em 

jogos de outros gêneros. Neste caso, em se tratando point-and-click adventure, a 

resolução pode ser alcançada de diferentes maneiras. Uma dessas maneiras é por 

meio de diálogos, onde o jogador escolhe uma sequência de frases que o levem a 

resposta sem a necessidade de interação com objetos. Entretanto, a maneira mais 

usual de resolução de puzzles é a da combinação de objetos coletados e salvos dentro 

de seu inventário, objetos esses utilizados para destravar mecanismos no mundo do 

jogo, podendo ser inanimado ou com interação com algum personagem que possa 

dar um item ou abrir alguma porta ou passagem para o personagem principal. 

            Essas são propriedades importantes para a caracterização de um jogo point-

and-click adventure e que estão ausentes em alguns jogos catalogados como sendo 

deste estilo na plataforma Steam67., como por exemplo, The Wolf Among Us (2013) e 

The Walking Dead (2012), ambos produzidos pela TellTale Games. Eles contam com 

várias cenas de interação passiva, onde o jogador é requerido a selecionar uma ação 

ou uma linha de diálogo em determinado tempo para prosseguir a história. Cada ação 

remete a uma reação alterando o caminho que a história toma dali em diante. Tais 

jogos são muito mais remanescentes do gênero RPG - do tipo “escolha sua aventura” 

- do que do gênero point-and-click adventure, justamente por não seguirem o conjunto 

de regras aqui apresentadas. 

         Seguindo o pensamento de Wolf (2001) que cita o gênero de adventure como 

sendo: 

Jogos que se passam em um “mundo” usualmente feito de múltiplas salas 
conectadas, locais ou telas, envolvendo um objetivo o qual é mais complexo 

                                            
67  Plataforma digital de distribuição de jogos da empresa Valve. 
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que simplesmente agarrar, atirar, capturar ou escapar, embora o ato de 
completar o objetivo possa envolver vários ou todos esses.  
Objetivos frequentemente devem ser completados em vários passos, como 
por exemplo, encontrar chaves e destrancar portas para outras áreas para 
recuperar objetos necessários em outra localização dentro do jogo. 
Personagens são normalmente capazes de carregar objetos tais como, 
armas, chaves, ferramentas e assim por diante (WOLF, 2001, p. 118, 
tradução nossa)68. 

Pode-se perceber que os jogos The Wolf Among Us (2013) e The Walking Dead 

(2012), não seguem o padrão de point-and-click adventure. Os jogos em questão 

contam com várias cenas de interação, onde o jogador é requerido a selecionar uma 

ação ou uma linha de diálogo em determinado tempo para prosseguir a história. Cada 

ação remete a uma reação alterando o caminho que a história toma dali em diante. 

Tais jogos são muito mais remanescentes do gênero RPG - do tipo “escolha sua 

aventura” - do que do gênero point-and-click adventure, justamente por não seguirem 

o conjunto de regras aqui apresentados. 

Ao tratar dessa questão, vale retomar o exemplo de Myst, uma vez que o jogo 

possui a ausência de uma característica necessária à compreensão do gênero aqui 

estudado. Para isso, busca-se uma resposta na análise de, Rollings e Adams que 

propõem o seguinte pensamento: “[...] tais jogos como Myst, usam a tela toda como 

interface. O jogador move o cursor pela tela e clica em objetos ou personagens de 

interesse” (ROLLINGS; ADAMS, 2003, p. 158, tradução nossa)69. A ação então, é 

totalmente automatizada. O jogador não tem escolhas de ações, tornando-se um 

observador passivo, somente clicando e observando a ação se desenrolar. Já na 

forma mais aceita de point-and-click adventure, cada ação corresponde a uma reação: 

o jogador observa a reação do personagem e do mundo ao redor. Dessa maneira, é 

                                            
68 “Games which are set in a “world” usually made up of multiple connected rooms, locations, or 
screens, involving an objective which is more complex than simply catching, shooting, capturing, or 
escaping, although completion of the objective may involve several or all of these. Objectives usually 
must be completed in several steps, for example, finding keys and unlocking doors to other areas to 
retrieve objects needed elsewhere in the game. Characters are usually able to carry objects, such as 
weapons, keys, tools, and so on.” 
69 “[...] such games as, Myst uses the whole screen as the interface. The player moves the cursor 
around the screen and clicks on objects or characters of interest.” 
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possível notar a importância de jogos desse tipo possuírem a estrutura de verbos na 

interface para a sua funcionalidade. 

Nos jogos da LucasArts, até o final da década de 90 e começo dos anos 2000, 

percebe-se que uma mudança gradual se instaurou: antes, a interface utilizava 

palavras simplificadas de ações; mais tarde foram substituídas por ícones. Mesmo 

assim, a escolha das ações ainda estava presente, diferentemente de Myst. Rollings 

e Adams afirmam que:  

“Existem dois paradigmas para a interface que estão em uso corrente. O 
primeiro, é o texto em tela dividida ou interface baseada em ícone, onde o 
jogador seleciona as ações na área de seleção e assiste ao resultado na 
porção de resultados da tela. O segundo paradigma, usado em jogos tais 
como Myst, é o uso da tela inteira como interface. O jogador move o cursor 
pela tela e clica em objetos ou personagens de interesse. Dessa forma a 
história progride visualmente pela interação do jogador” (ROLLINGS; 
ADAMS, 2003, p. 157-158, tradução nossa)70.  

Com base nessa citação, é possível notar que os autores referenciam em seu 

texto a figura do jogo Maniac Mansion: The Day of the Tentacle (1993) ao tratarem da 

representação da interface de texto em tela dividida, assim como o jogo Sam & Max 

Hit the Road (1993). 

No caso dos jogos no estilo Quick Time Events como por exemplo, The Walking 

Dead (2012) a interface de interação existe em determinadas partes do jogo, mas na 

maior parte do tempo, o jogador está selecionando diálogos ou participando de 

sequências de combate ou ação através de comandos de contexto sensível, chamado 

popularmente de Quick Time Events ou QTE.  

                                            
70 “There are two paradigms for the interface that are currently in use. The first is the split-screen text 
or icon-based interface, where the player selects actions in the selection area and watches the results 
in the results portion of the screen. The second Paradigm, used by such games as Myst uses the 
whole screen as the interface. The player moves the cursor around the screen and clicks on the 
objects or characters of interest. In this way, the story is visually progressed by player interaction.” 
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Figura 32 – Exemplo de  Quick Time Event ou QTE71 

FONTE: Criado pelo autor 

No caso desses jogos, embora a mecânica de um point-and-click adventure 

exista, ela acaba sendo somente acessório do conjunto. A parte principal do jogo 

baseia-se nos dois tipos de interação anteriormente descritos, muito fora do que se 

espera de um jogo de point-and-click adventure. 

Com base nas características apontadas até então, busca-se, uma definição 

mais aprofundada a respeito dos conceitos pertencentes ao gênero point-and-click 

adventure, uma vez que as características não pertencentes a esse gênero de jogo já 

foram discutidas ao longo deste capítulo.  

Para essa finalidade, optou-se por analisar jogos da LucasArts, visto que se 

tratam de jogos, que com base nos apontamentos abordados nesta pesquisa, 

possuem características mais definidas do gênero point-and-click adventure, e por 

serem considerados muitas vezes, responsáveis pelo desenvolvimento e 

consolidação das características deste gênero.  

                                            
71 “Quick Time Events” ou QTE é um estilo de mecânica onde o jogador é requerido apertar 
determinada sequência de teclas ou botões em um determinado período de tempo, para que o 
personagem execute uma determinada ação e caso isso não aconteça ou o jogador seja lento demais 
para reagir, consequências negativas acontecem. Esse estilo de mecânica se popularizou com a 
série de jogos God of War (2005- ) mas acredita-se que a primeira aparição da mecânica se deu com 
o jogo Shenmue (1999) produzido pela SEGA o console Dream Cast. 
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3. CAPÍTULO 3: CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO POINT-AND-CLICK-

ADVENTURE. 

LucasArts foi de grande importância para a indústria dos jogos de adventure, 

pois com suas produções, trouxeram ao mercado de jogos algumas tecnologias 

novas, bem como, princípios de design revolucionários para a época e que agora são 

seguidos como forma padrão de se criar um jogo de point-and-click adventure. 

Dentre as muitas características do gênero point-and-click, esta pesquisa 

elencou as que podem ser consideradas como sendo as mais significativas, 

representativas e recorrentes do gênero, reconhecíveis nos jogos da LucasArts, que 

foram tidas como padrões para a elaboração de jogos point-and-click, sendo elas: 

- Quebra da quarta parede; 

- Árvore de diálogo; 

- Interface;  

- Puzzles. 

 

3.1 Quebra da quarta parede 

Uma característica de grande importância em jogos de point-and-click 

adventure, presente em quase todos os jogos da LucasArts, é a quebra da quarta 

parede, já que esse tipo de jogo não propõe que o jogador se torne o personagem, e 

isso ocorre devido ao uso da perspectiva em terceira pessoa, onde o jogador se 

encontra como um mero dispositivo controlador da narrativa, um “Deus Ex Machina”, 

e por conseguinte, todo o diálogo, embora pareça estar sendo direcionado ao 

personagem, na verdade está sendo direcionado ao jogador.  

Em The Secret of Monkey Island (1990) o jogo se inicia com essa quebra da 

quarta parede, em um momento em que Guybrush, o protagonista, diz em voz alta 

para um personagem secundário, o vigia:  “ - Olá! Meu nome é Guybrush Threepwood, 



66 
 

 

e eu quero ser um pirata! ”72 Entretanto, o vigia aparenta não estar percebendo que 

Guybrush está ali, um fato que se confirma logo, com o próprio vigia se assustando e 

dizendo que não havia ouvido ou sequer visto Guybrush se aproximar. Após isso, 

Guybrush direciona esse tipo de diálogo para o jogador, como forma de introdução ao 

desafio principal do jogo, como uma espécie de guia para o jogador compreender para 

onde ele deve ir.  

O conceito de quarta parede, está presente no cinema, no teatro e nos jogos 

digitais onde encontramos um público espectador e uma narrativa. Conceito esse que 

pode ser explicado da seguinte maneira:  

Parede imaginária que separa o palco da plateia. No teatro ilusionista* (ou 
naturalista*). O espectador assiste a uma ação que se supõe rolar 
independentemente dele, atrás de uma divisória translúcida. Na qualidade de 
voyeur, o público é instado a observar as personagens, que agem sem levar 
em conta a plateia, como que protegidas por uma quarta parede. [...] o teatro 
contemporâneo quebra deliberadamente a ilusão, (re) teatraliza* a cena, ou 
força a participação* do público (PAVIS, 2008, p. 315-316, grifo do autor) 

Isso, por si só, já serve como uma ferramenta narrativa para explicar ao jogador 

o objetivo principal da narrativa, sem necessidade de um texto longo ou uma 

explicação vinda de um outro personagem.  

Ao fazer uso dessa característica, nos jogos da LucasArts, assim como na 

maioria dos jogos point-and-click adventure, as ações do personagem são seguidas 

de uma linha de diálogo, onde é comunicado ao jogador que determinada ação não é 

de seu agrado ou impossível de funcionar. Talvez reminiscente dos jogos text based, 

esse tipo de diálogo serve para comunicar ao jogador uma ação inválida, e é uma 

característica inerente ao point-and-click adventure. 

Outros jogos anteriormente citados como não pertencentes ao gênero de point-

and-click adventure não apresentam a quebra da quarta parede. A linha de diálogo só 

                                            
72 “- Hi! My name’s guybrush Threepwood, and I want to be a pirate!” 
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se movimenta de um personagem para o outro ou não existe, como é o caso de Myst, 

em que o jogador tem interação com os pouquíssimos personagens existentes.  Tudo 

é direcionado ao jogador, não como um expectador, mas sim como o personagem 

dentro do universo do jogo. O jogador está somente observando uma interação como 

um mero observador passivo; ele não está participando da cena. 

 O oposto é, a cinematograficamente chamada quebra da quarta parede, em 

que o jogador se torna parte da ação e esse tipo de interação pode ser observada em 

filmes como Curtindo a Vida Adoidado (1986) ou até mesmo em filmes mais recentes 

como DeadPool (2016). 

Um bom exemplo dessa característica utilizada atualmente nos jogos, pode ser 

encontrada em Fire Watch (2016)73, no qual o monólogo interno, antes direcionado ao 

nada ou ao jogador indiretamente, é usado diretamente para a comunicação entre o 

personagem principal e o personagem secundário. 

Outros gêneros de jogos utilizam essa linguagem cinematográfica, entretanto 

point-and-click adventure sempre utilizou esse artifício de forma muito extensiva, seja 

por motivos de usabilidade, ou mesmo como dispositivo narrativo capaz de envolver 

o jogador em meio ao mundo proposto. 

3.2 Árvore de Diálogo 

A árvore de diálogo (Fig. 32), é um sistema que se assemelha em forma e 

execução, a um sistema de narrativa ramificada74, mas, se utilizando de diálogo. O 

                                            
73 Firewatch é um jogo de adventure produzido pela empresa Campo Santo e distribuído em conjunto 
com a empresa Panic, onde o personagem principal (Henry) é um guarda florestal que deve proteger 
a floresta de incêndios, e o único contato humano que ele tem é através de um rádio de bolso que 
carrega, pelo qual pode conversar com sua supervisora (Delilah). 
74 Uma narrativa ramificada é um estilo narrativo onde o expectador ou jogador participa ativamente 
da narrativa, escolhendo o rumo que a estória segue e o desfecho dela, e comumente é usado em 
jogos de RPG no estilo Escolha Sua Aventura. 
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funcionamento básico de uma árvore de diálogo ou diálogo ramificado ocorre em 

alguns passos: 

Fluxograma 1 – Exemplo simplificado de uma árvore de diálogo entre o jogador (azul) e um NPC (roxo). 

FONTE: Criado pelo autor 

Primeiramente, o jogador entra em interação com o NPC75 que vai fornecer ao 

jogador uma frase. Em seguida o jogador é apresentado a uma lista de possíveis 

respostas a serem dadas e o NPC responde de acordo com a opção escolhida e a 

conversa então se ramifica em outras opções de diálogo diferentes da primeira lista 

de possíveis respostas, embora uma opção repetida possa aparecer dependendo da 

escolha de diálogo feita pelo jogador.  

                                            
75 NPC ou Non-Player Character, é um personagem não controlado pelo jogador que é amigável para 
com o jogador e habita o mundo do jogo, servindo como fonte de informação sobre o mundo e/ou 
narrativa bem como fonte de compra e venda de itens. 
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Esse tipo de sistema que, primordialmente, surgiu com o advento do software 

Eliza (1966), acabou presente nos jogos de point-and-click, sendo atualmente vistas 

como uma característica fundamental e identificadora de jogos no estilo Action RPG 

como, por exemplo, na série de jogos Mass Effect (2007-) e Deus Ex (2000-); jogos 

no estilo visual novels, como Phoenix Wright: Ace Attorney! (2001-); jogos no estilo 

Dating simulators, como Dream Daddy (2017). Sendo estes apenas alguns dos 

gêneros que utilizam esse sistema com mais intensidade. 

Árvore de diálogo é uma das características principais do point-and-click como 

o conhecemos hoje. Olhando para o início dos jogos da LucasArts e indo até 1990, 

esse sistema não aparece em Maniac Mansion 1987 e ZaK McKraken and The Alien 

Mind Benders (1988), tendo inclusive a ausência, no sistema de verbos, a palavra 

“talk” (“falar” / “conversar”). 

Em se tratando do gênero point-and-click, é possível notar que foi com Indiana 

Jones and The Last Crusade – The Adventure Game (1989) que o verbo “talk” seria 

inserido, pois serviria para agregar um elemento chamado de Dialog Puzzle ou em 

uma tradução livre, “quebra-cabeça de diálogo”, doravante denominado como puzzle 

de diálogo. 

Com base nos apontamentos de Adams, supõe-se que a adição do puzzle de 

diálogo, ao formato de point-and-click, que hoje em dia é o mais aceito, pode ter 

surgido como uma simples tentativa de aproximação do mundo virtual com o mundo 

real; uma interação mais realista, sem falar do acréscimo de um nível a mais de jogo, 

quase como um jogo dentro do jogo (ADAMS, 2010).  
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Mecanicamente falando, uma árvore de diálogo76 nos jogos point-and-click, 

segue algumas regras que podem ou não ser seguidas por outros gêneros de jogos. 

As árvores de diálogo não vão trabalhar com ramificações e interações 

baseadas em condições (ADAMS, 2010), ou seja, para que cada frase gere uma 

resposta especifica, essa seleção de frases trabalha sob alguma condição específica 

para gerar essa resposta, como por exemplo, se o sistema de árvore de diálogo for 

dependente de algum atributo de personagem, como carisma ou força, e isto é algo 

que pode ser visto nos jogos da série Fallout (1997- ). Contudo, ao invés disso, a 

árvore de diálogo trabalha em um esquema de loop semifechado, que consiste no fato 

de que usar uma frase, não significa que nunca mais será possível interagir com o 

mesmo NPC ou receber algum item ou dica futuramente. Apresentam também a 

opção de ouvir novamente alguma dica que lhes foi passada ou direções a serem 

seguidas e objetos a serem coletados e entregues ao NPC que fez o pedido. Vale 

ressaltar que o jogador pode exaurir as opções de fala com tranquilidade, sem medo 

de chegar em um beco sem saída, tendo um NPC com informações vitais para a 

progressão da estória, se recusando a falar com o personagem.  

Outro detalhe importante, é que as opções de diálogos, sempre são baseados 

na personalidade do personagem. Adams (2010) descreve isso quando fala que se 

analisarmos a personagem de Guybrush, percebendo que as frases sempre são 

inteligentes e de caráter cômico. Isso se deve ao fato de Guybrush ser um tipo de 

pessoa que não leva a vida muito a sério. Assim, ter alguma frase ou resposta mais 

séria ou centrada, acabaria saindo da característica do personagem e não seria crível 

o bastante.  

Com isso em mente, entende-se que então o diálogo vai seguir a personalidade 

do personagem e, por isso, acaba por não seguir o padrão de interações condicionais, 

                                            
76 Uma árvore de diálogo ou árvore de conversação é uma mecânica de jogos eletrônicos utilizada 
em diversos jogos de aventura (incluindo jogos de ação-aventura) e RPGs eletrônicos. A mecânica 
funciona quando, ao interagir com um personagem NPC, o jogador tem uma escolha do que dizer e 
faz escolhas subsequentes até o término da conversa. Certos gêneros de jogos, tais como visual 
novels e simuladores de romance, giram quase inteiramente em torno destas interações de 
personagens e diálogos ramificados. 
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visto que, foi dito aqui nesta pesquisa, que o jogador não se insere no personagem, 

mas o guia como uma espécie de voz da consciência. 

3.3 Interface 

A interface no início do point-and-click, trabalhava como um misto de linha de 

comando e interface gráfica, contando com os verbos a serem escolhidos e com eles 

seria montada uma frase igual à que deveria ser digitada no parser77, como no 

exemplo de Maniac Mansion (1987) e Zack McKraken and the Alien Mindbenders 

(1988), todo verbo escolhido deveria ser pareado com um substantivo (um item) e 

assim formaria uma frase de comando. Se fosse usado o verbo “use” com o 

substantivo ”key” o parser completaria a frase com uma preposição “in” e um objeto 

interativo escolhido como por exemplo “door”.  Esse processo se assemelha muito ao 

processo que antes era feito manualmente pelo jogador, mas com esses verbos a 

serem escolhidos na interface, e os substantivos serem agora objetos interativos na 

tela, se eliminou assim, todo o problema de antes, onde o jogador deveria “adivinhar” 

as conjunções que o designer tinha em mente quando escreveu o programa. 

Figura 33 – Exemplo de composição de frase de comando em Maniac Mansion 

FONTE: Maniac Mansion (editado pelo autor) 

                                            
77 Ver nota 14, pag. 20. 
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A interface, até aquele momento, não contaria com dois verbos, que mais tarde 

viriam a aparecer no jogo Indiana Jones and The Last Crusade – The Adventure Game 

e, por conseguinte acabariam virando parte padrão dessa interface: os verbos “look” 

e “talk” cuja falta pode ser observada na figura acima (Figura 33). Mas o maior avanço 

que a interface proporcionou, foi a característica de se ter agora um inventário visual, 

ao contrário dos primeiros adventures, onde o jogador deveria ter em mente o que 

tinha em mãos ou anotar em um papel, ou até mesmo digitar um comando de texto 

para que o jogo retornasse o conteúdo desse inventário imaginário. Agora, o jogador 

dispunha visualmente e a qualquer hora, de um inventário que ele poderia olhar, usar 

e até mesmo examinar o conteúdo individualmente. 

Figura 34 – Habilidade de examinar e ver objetos do inventario trazido por Indiana Jones and the last Cruzade – 
The Adventure Game 

FONTE: Indiana Jones and the last Crusade – The Adventure Game 

Com esse novo avanço, pode se perceber que os designers agora tinham mais 

liberdade na criação de puzzles mais complexos, que dependessem do uso dos 

objetos do inventário ou até mesmo de informações contidas em objetos dentro deste 

inventário visual. O jogador então, poderia usar o novo verbo (“look”) e um objeto 

dentro do inventário, para assim receber uma descrição do objeto, além do nome, e 

caso tal objeto contasse com alguma informação vital, o personagem iria relatar essa 

informação de volta ao jogador. 
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Esse padrão que viria a se instaurar com Indiana Jones and The Last Crusade 

-  The Adventure Game (1990), se manteria até Sam and Max: Hit the Road (1993), 

quando a interface seria redesenhada para dar mais espaço aos gráficos, e com isso, 

a interface gráfica sofreria uma mudança na estrutura com a qual passaria o controle 

ao jogador.  

Ao invés de verbos escritos, os verbos viriam em forma de símbolos, mas 

mantendo a mesma ideia. O verbo “use” por exemplo, seria substituído por uma mão 

agarrando um Schylling Panic Pete78 que quando não tinha nenhum objeto interativo 

estava em descanso, mas assim que se passasse o cursor por sobre algum objeto 

com o qual pudesse interagir, a mão se contraía apertando o Panic Pete. 

Figura 35 – Exemplo de interface baseada em símbolos encontrada em Sam & Max: Hit the road. 

FONTE:Sam and Max: Hit the Road 

                                            
78 Panic Pete é um brinquedo de apertar, cujos olhos, boca e orelhas saltam quando se aperta a 
barriga, e é produzido a mais de 40 anos pela empresa Schylling, Inc. que é especializada em trazer 
brinquedos antigos para novas gerações como por exemplo o clássico Jack-in-the-Box. Disponível 
em: https://www.schylling.com/content/About+Us.AboutUs/329.2.1.1. Acesso em: 05 Abr. 2020. 
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 Mais tarde essa interface sofreria ainda outra mudança com Full Throttle 

(1995) onde, ao invés de uma seleção cíclica de ações, um clique mais demorado 

trazia à tela uma espécie de menu em forma de disco, que variava de jogo para jogo79 

e por fim deixada de lado com Grim Fandango (1998), mas que retornaria com o 

remaster de Grim Fandango (2015), feito pela atual companhia de Tim Schafer, 

Double Fine Productions. 

Figura 36 – Menu em forma de disco visto em Full Throttle  

Fonte: KALATA et al., 2011 p. 283 

 Hoje em dia, o point-and-click pode ser definido por estas duas últimas 

formas de interface, e pegando exemplos mais atuais, em  termos de uso dos modelos 

de interface apontados acima, Thimbleweed Park (2017) da desenvolvedora Terryble 

Toybox, utiliza a interface de verbos e inventário, enquanto Kathy Rain (2016) da 

desenvolvedora Clifftop Games, utiliza a interface de disco de menu, e por 

conseguinte podemos assumir que exista uma vasta gama de possibilidades de estilos 

                                            
79 Em Full Throttle era o símbolo dos Pole Cats (a gangue de Ben) e em The Curse of Monkey Island 
era uma peça de oito (a moeda corrente no jogo). 
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de interface gráfica em jogos de outras empresas, mas que de certa forma, ainda vão 

se embasar nesses padrões vistos até aqui. 

3.4 Puzzles 

A fim de discernir e poder separar os diferentes tipos de puzzle presentes em 

um jogo de point-and-click, devemos primeiramente identificar, academicamente, o 

que é um puzzle e como ele se relaciona com os jogos e como ele se relaciona mais 

diretamente em um jogo point-and-click. 

A definição mais genérica de um puzzle, segundo dicionários, seria a de um 

brinquedo, um problema, invenção ou aparelho desenvolvido para divertir pelo fato de 

apresentar dificuldades, ser resolvido com ingenuidade ou esforço paciente ou ainda 

como Scott Kim80 afirma no livro Game Design Workshop: “[...] Uma tarefa simples 

com uma péssima interface de usuário[...]”81 (FULLERTON, 2008, p.35, tradução 

nossa) 

Para entendermos puzzles de uma forma mais completa, devemos então voltar 

nossa atenção ao que SALEN e ZIMMERMAN (2004) que irão denominar de “Regras 

do jogo”. Os autores afirmam que todo jogo, não importa a plataforma ou meio, segue 

regras que são divididas em: 

Regras constitutivas são as regras abstratas, matemáticas e centrais de um 
jogo. Embora elas contenham a lógica essencial de um jogo, elas não indicam 
explicitamente como um jogador deve interpretar essas regras; 

Regras Operacionais são as “regras de play” que os jogadores seguem 
quando estão jogando o jogo. Regras operacionais direcionam o 

                                            
80 Scott Kim é um designer de puzzles e de jogos digitais, americano de descendência coreana que 
publicou vários trabalhos em sua carreira como colunista de revistas conceituadas, como por exemplo 
a American Scientific Magazine e em jogos, como por exemplo The Next Tetris (1999) para o console 
Sony Playstation.  
81 “[...] a simple task with a bad user interface […].” 
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comportamento do jogador e usualmente são as regras impressas em 
instruções e livros de regras para jogos. 

Regras implícitas são as “regras não escritas” de etiqueta e comportamento 
que geralmente não são declaradas quando um jogo é jogado. Regras 
implícitas similares são aplicadas a diferentes tipos de jogos 
(SALEN;ZIMMERMAN, 2004, p.139, tradução nossa)82 

A delimitação dessas regras se faz importante pois, de acordo com KIM (2006) 

um puzzle é um sistema baseado em regras, mas diferentemente de um jogo, o 

objetivo não é derrotar um oponente. Porém, ao se analisar a estrutura dos jogos de 

point-and-click, solucionar um puzzle é sim uma forma de derrotar um oponente e esse 

oponente é o sistema como aponta SCHELL (2008), o mundo imaginário e até mesmo 

um NPC, que impôs este obstáculo que separa o personagem principal de seu objetivo 

primeiro: fazer aquilo que deve ser feito, seja salvar o mundo ou ir do ponto A para o 

ponto B. Salen e Zimmerman corroboram este fato dizendo: 

O conflito do jogo emerge das circunstâncias únicas de um jogo. O círculo 
mágico imbui jogos com significados especiais. Um dos mais importantes 
significados para emergir são as condições de vitória do jogo. Vencer o jogo 
pode somente ter significado dentro do círculo mágico, ainda assim, os 
jogadores perseguem isso. Por virtude de sua participação no jogo, eles têm 
como significantes as presunções e proscrições do jogo, incluindo tudo 
associado com o vencer.A luta entre os jogadores para atingirem os objetivos 
do jogo e serem vencedores é a atividade competitiva que move o sistema 
de conflito do jogo (SALEN e ZIMMERMAN, 2004, p. 250, grifo do autor, 
tradução nossa)83 

Schell discute esta questão longamente no capítulo 12 de seu livro, intitulado 

“Game Mechanics Support Puzzles” (2008, p. 207–219). Para ele, o que mais 

                                            
82 “Constituative rules are the abstract, core mathematical rules of a game. Although they contain the 
essential game logic, they do not explicitly indicate how players should enact these rules. 
Operational rules are the “rules of play” that players follow when they are playing a game. Operational 
rules direct the players’ behavior and are usually the kinds of rules printed out in instructions and 
rulebooks for games. 
Implicit rules are the “unwritten rules” of etiquette and behavior that usually go unstated when a game 
is played. Similar implicit rules apply to many different games.” 
83 “Game conflict emerges from the unique circumstances of a game. The magic circle imbues games 
with special meanings. One of the most important meanings to emerge is the game's victory 
conditions. Winning the game might only have value within the magic circle, yet players pursue it. By 
virtue of their participation in the game, they have taken on as meaningful the game's presumptions 
and proscriptions, including everything associated with winning. The struggle among the players to 
achieve the goal of a game and become winners is the competitive activity that drives a game's 
system of conflict.” 
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incomoda os jogadores e que faz com que eles não considerem puzzles como jogos 

é o fato dos puzzles, terem uma única resposta e, assim, não ter o que é chamado de 

replayability, que vem a ser a característica de um jogo possuir um valor de 

entretenimento grande o bastante para poder ser “jogado novamente”, por serem 

bastante variados ou oferecerem algum bônus por se jogar novamente.  

Podemos citar jogos no estilo roguelike como, Spelunky (2013) e Enter the 

Gungeon (2016) como tendo uma alta replayability por se tratar de um gênero baseado 

em geração procedural de mapas e de alocação de recursos para o jogador achar e 

utilizar, fazendo com que cada sessão seja completamente diferente da anterior, 

gerando assim maior interesse do jogador em jogar o jogo repetidas vezes. Mas um 

puzzle perde o poder de entreter assim que a resposta é descoberta e 

invariavelmente, salvo algumas exceções, possuem uma única resposta. 

Outra ideia que Schell nos apresenta quanto a este assunto é a “estratégia 

dominante”84 que significa uma estratégia única para conseguir dominar e vencer um 

sistema, seja ele um puzzle ou um jogo e acaba concluindo que, embora muitos 

julguem que um puzzle não é um jogo por possuir uma estratégia dominante, ele pode 

sim se tornar um jogo se o objetivo desse puzzle for exatamente o de encontrar essa 

estratégia dominante: “[...] puzzles são apenas jogos em miniatura aos quais o objetivo 

é encontrar a estratégia dominante” (SCHELL, 2004,   p. 209, tradução nossa)85 

Como pode ser observado, um puzzle adquire característica de jogo quando 

sua função é a de encontrar a estratégia dominante, e que é considerado um sistema 

de conflito quando está entre o jogador e a vitória. Nesse caso Schell, aponta que ao 

longo dos anos, os puzzles sofreram uma mudança de paradigma, especialmente na 

transição dos computadores para os consoles, o que significa que um puzzle agora 

                                            
84  Dominant Strategy. 
85 “Puzzles are just miniature games whose goal is to find the dominant strategy”. 
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deveria ser mais dinâmico e requerer ações físicas do personagem, como acontece 

na série de jogos Half-life (1998-) com o uso de puzzles de física86. 

Podemos citar como um exemplo o puzzle encontrado em Half-Life 2 (2004): 

Figura 37 – O jogador deve colocar tijolos na ponta  esquerda da gangorra para que possa alcançar a plataforma 
a direita e prosseguir o jogo. 

FONTE: Half-Life 2 

Outra característica importante de mudança de paradigma é a passagem dos 

puzzles de explícitos e incongruentes para implícitos, o que significa que, diferente do 

início dos adventure games, onde os puzzles eram considerados somente obstáculos 

sem qualquer função narrativa (explícitos), por ganho de experiência dos designers, 

acabaram por se tornar mais “disfarçados”, mais intrínsecos com o ambiente, com o 

mundo imaginário e a narrativa a qual o personagem principal pertence (implícitos).  

Para Schell, essa mudança de paradigma ocorre no jogo The 7th Guest (1993) que o 

autor usa como exemplo ao falar de um puzzle explícito (Fig.38). 

                                            
86 Puzzles de física – Puzzles que demandam que o jogador utilize objetos do cenário e a física do 
jogo para conseguir superar um obstáculo. 
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Figura 38 – O jogador deve desvendar a frase embaralhada para ver mais um pedaço da narrativa. 

FONTE: The 7th Guest: 25th anniversary edition 

Os puzzles funcionam como uma nova camada de gameplay, justamente pelos 

motivos elencados por Schell, Salem e Zimmerman, de que puzzles são: implícitos, 

fazem parte da narrativa e do mundo que cerca o personagem/jogador, e que não 

estão lá somente para adicionar algo a mais para o jogador fazer, e principalmente 

existem para auxiliar na geração de conflito e desafiar o jogador a superar esse conflito 

de uma forma que lhe traga satisfação. 

Após toda essa discussão teórica sobre o puzzle e sua relação com os jogos 

podemos agora usar esse conhecimento para voltarmos ao ponto em questão que é, 

como o puzzle se relaciona com o point-and-click. 

Para tratar sobre a relação entre o puzzle e point-and-click é necessário 

entender como os puzzles funcionam. O puzzle complementa a narrativa do point-

and-click, e o define tanto quanto qualquer outra característica, talvez até mais que as 

outras e, por conta disso, a definição deste gênero de jogo pode ser considerada pelo 

estilo de puzzle encontrado nele.  
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Poderia ser citado aqui uma enorme lista de puzzles que são parte de inúmeros 

jogos de point-and-click de outras empresas, mas como o foco é somente os jogos da 

LucasArts, os listados abaixo são os mais comuns entre toda a produção da empresa, 

sendo eles: 

 Puzzles de inventário; 

 Puzzles de diálogo; 

 Fetch quests; 

 Quid Pro Quo puzzles; 

 Timing puzzles; 

 Distract and grab puzzles 

3.4.1 Puzzle de inventário 

O puzzle de inventário consiste em utilizar objetos coletados pelo jogador para 

fazer combinações com outros objetos. Essa ação cria um terceiro objeto que será 

usado no mundo do jogo em questão para que o jogador solucione um puzzle para 

progressão narrativa. Do ponto de vista de ADAMS (2010) isso acaba criando mais 

um novo nível de gameplay para o jogador poder explorar. 

Os puzzles de inventário servem também como um meio de criar maior imersão 

e de paralelismo com a realidade, pois no mundo real precisamos sempre combinar 

coisas para gerar outras coisas e se quisermos inserir o jogador no “círculo mágico”87 

da narrativa, deve-se então adicionar essa camada extra de gameplay para alcançar 

esse objetivo. Concomitante aos puzzles de inventário, o point-and-click traz outra 

característica importante que são os puzzles de diálogo. 

 

                                            
87 O círculo mágico é uma espécie de barreira imaginária que diferencia o faz-de-contas da realidade 
e pode ser entendido também como a “suspensão da incredulidade”, presente no mundo da ficção 
literária ou cinematográfica. 
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3.4.2 Puzzles de diálogo 

O que é um puzzle de diálogo? Será ele similar ou diferente de um puzzle 

lógico? Um puzzle de diálogo nada mais é do que um puzzle lógico, mas que gira em 

torno de linhas de diálogo entre o personagem principal e um NPC. Embora seja 

normalmente visto, e ter sido iniciado com os jogos point-and-click, atualmente não é 

uma característica exclusiva desse gênero.  

Assim como em uma conversa entre duas pessoas, quase sempre estamos 

tentando achar a frase certa para atingir algum objetivo específico, seja fazer um 

pedido em um restaurante ou tentar convencer alguém, esse fenômeno, então foi 

transferido e adaptado para esse gênero de jogo, mas de uma maneira que fosse 

divertido de se resolver ao invés de monótono, como aponta Gilbert (2015) e ainda 

deixa mais claro essa relação quando afirma que um puzzle de diálogo vai mais além 

do que uma simples seleção de frases em uma árvore de diálogo. 

Selecionar uma frase em uma árvore de diálogo quando não existe a presença 

de puzzle de diálogo, é meramente um modo de receber informações que servem 

somente para informar ao jogador a respeito de detalhes importantes da narrativa do 

jogo, como pistas para solucionar um puzzle de maior magnitude. Com isso, é possível 

perceber que um puzzle de diálogo funciona como um jogo dentro de um jogo, um 

subsistema dentro de um sistema maior, que seriam puzzles que movem a narrativa 

e levam o jogador em direção ao objetivo final do jogo e se comportam da seguinte 

maneira: 

O jogador pode escolher entre a determinada cadeia de opções de linha de 

diálogo, porém, somente uma escolha fará com que a conversa se ramifique para 

outro painel de opções e, assim por diante, sempre oferecendo ao jogador novas 

possíveis linhas de diálogo. Entretanto, se em algum momento o jogador escolher a 

opção errada de linha de diálogo, a conversa retorna à estaca zero, e o jogador deve 

tentar novamente, só que dessa vez seguindo uma linha de arguição diferente, 

combinando frases que direcionarão a conversa ao seu final verdadeiro para assim 
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poder alcançar o objetivo ao qual esse personagem está destinado a chegar ou onde 

o jogador deseje chegar nos limites do jogo e da narrativa. 

Fluxograma 2 – Ideia básica de um Puzzle de Diálogo entre o jogador (azul) e um NPC (roxo) 

FONTE: Criado pelo Autor 

Um bom exemplo de como esse tipo de puzzle funciona pode ser visto mais 

fortemente em Secret of Monkey Island (1990) e também na parte três do terceiro jogo 

da série The Curse of Monkey Island (1997). 

 Em determinada parte do jogo Secret of Monkey Island, Guybrush, deve 

aprender a duelar com espadas (Fig. 40) e vencer a mestra espadachim da ilha para 

receber um item que servirá de prova para os reis piratas de que ele está apto a ser 

um pirata de verdade. Vale ressaltar que a maneira com a qual o mundo do jogo em 

questão foi construído, possibilita um duelo através de insultos e não golpes. 
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Figura 39 – Guybrush aprende a duelar! 

FONTE: KALATA et al., 2011, p. 247 

Nesse caso o jogador recebe frases tolas com a intenção de serem, de uma 

forma engraçada, ofensivas, como por exemplo: “You fight like a dairy farmer” (você 

luta como um fazendeiro) tendo como resposta adequada “How appropriate! You fight 

like a cow! ”  (Que apropriado! Você luta como uma vaca!). Para vencer a batalha, o 

jogador deve responder um determinado número de frases, batalhando o máximo 

possível com alguns NPC para obter todos os insultos e possíveis respostas 

necessárias.  

Passada esta primeira parte do jogo, esse puzzle se intensifica, pois, a mestra 

espadachim da ilha, tem um conjunto de insultos completamente diferente dos vistos 

anteriormente. 
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Figura 40 – Lista de insultos (esquerda) e suas respectivas respostas (direita) a serem obtidos antes de enfrentar 
a mestra espadachim. 

FONTE: DYER, 2020 p.144-145 

   Apesar disso, as respostas se encaixam, forçando assim o jogador a 

usar a cabeça e escolher adequadamente o que mais se aproxima de um insulto 

apropriado como resposta. Seguindo a mesma resposta vista anteriormente, o insulto 

que combinaria com essa resposta que Guybrush tem como arsenal é a seguinte: “I 

will milk every drop of blood from your body! ” (Eu vou ordenhar cada gota de sangue 

do seu corpo!). Pode-se então perceber que, nesse caso, um puzzle de diálogo 

contém um elemento de humor, algo que incentive o jogador a explorar 

profundamente cada opção da conversa e ver até onde consegue levar a conversa e 

se consegue algo dela. 

 Claro que não é obrigatório que seja de caráter jocoso a conversa, mas 

como, GILBERT (2015) afirma, se o jogador ficar entediado com a complexidade da 

conversa ele vai tentar usar a “força bruta”88 para passar de um puzzle de diálogo, já 

que não vê utilidade em ler todas as opções de diálogo que lhe são apresentadas.  E 

quando falamos de complexidade, não significa que o diálogo não possa ser complexo 

                                            
88 Força bruta em tecnologia ou criptografia, se refere a técnica de usar a pura tentativa e erro para 
decifrar um código ou solucionar um problema. Um exemplo de força bruta seria de que ao tentar 
abrir um cadeado de combinação numérica de quatro dígitos, ao invés de minuciosamente estudar a 
tranca, achar uma fraqueza estrutural e a explorar, se utiliza da tentativa e erro até achar a 
combinação certa. 
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ou profundo, mas a probabilidade de tédio é muito maior quando a complexidade 

aumenta, assim como algo que pode acontecer em qualquer tipo de puzzle seja ele 

físico,  como em um Cubo de Rubik89 ou palavras cruzadas e Sudoku. 

Sobre o nível de dificuldade, vale ressaltar que tudo depende do estágio do 

jogo que o jogador se encontra. Um puzzle de diálogo fácil no início é esperado, e 

conforme o jogador avança, a complexidade tende a aumentar, mas se o oposto se 

aplicar, e um desses puzzles iniciais forem de extrema complexidade, pode gerar a 

desistência do jogador. 

 Esta possibilidade pode ser mitigada, tanto a de desistência como a 

possibilidade de o jogador recorrer à “força bruta”, com o uso inteligente de um artifício 

simples. Adams cita The Curse of Monkey Island, precisamente sobre o puzzle de 

diálogo de luta de espadas, que o jogador não se sente oprimido pelo puzzle porque 

cada insulto recebido por Guybrush contém alguma dica ou pista sobre qual a réplica 

correta a ser dada. Um bom exemplo seria, voltando então ao insulto “Você luta como 

uma VACA! ”, a resposta seria aquela vista anteriormente que diz “Que apropriado, 

você luta como um FAZENDEIRO! ” O NPC usa a palavra “vaca” e se o jogador for 

um pouco perspicaz, vai perceber que em seu inventário de réplicas possui uma que 

cita um fazendeiro, podendo assim fazer a dedução de que aquela pode ser a réplica 

certa a ser dada naquela situação. Bem como quando se está lutando contra a mestra 

espadachim ela dispara para Guybrush que “vou ORDENHAR cada gota do seu 

sangue! ”, como dessa vez os insultos não seguem o modelo anterior, há um aumento 

da complexidade e o jogador deve prestar atenção para fazer a ligação entre 

“ordenhar” e “fazendeiro”.  

Para Guybrush vencer a luta, ele deve escolher a quantidade correta de 
observações sarcásticas. Os insultos propriamente ditos contêm pistas para 
qual réplica é a correta, então os jogadores não precisam ter de descobrir 
através da tentativa e erro. Este é o tipo de pensamento lateral sobre design 

                                            
89 Cubo de Rubik ou mais comumente chamado no Brasil de Cubo Mágico. 
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que separa grandes adventure games dos somente bons (ADAMS,  2010, 
p.552, tradução nossa)90. 

3.4.3 Fetch quests 

Fetch quests91 são características pertencentes à jogos de adventure bem 

como em RPGs , e são de uso constante em jogos point-and-click adventure. Essa 

característica, que pode ser definida como parte da identidade formal desse gênero, 

pode ser usada em maior e menor hierarquia, mas sempre estará presente nesse 

gênero. 

 Para tratar sobre fetch quests em maior e menor hierarquia, é possível usar 

como exemplo The Day of the Tentacle (1993).  Como objetivo de maior hierarquia, o 

jogador precisa ajudar Bernard, o personagem principal, a coletar seus amigos que 

estão em tempos históricos diferentes, trazê-los de volta para o presente e assim parar 

a invasão do malvado Tentáculo Roxo. Já o objetivo de menor hierarquia, nesse caso, 

seria a busca e coleta de todos os objetos, e personagens, durante seus respectivos 

cenários, para a resolução de um puzzle qualquer de ordem inferior na cadeia de 

puzzles a ser seguida, que facilitará a resolução do puzzle principal, para dessa 

maneira chegar ao final da aventura. 

Com tudo isso dito, podemos então simplificar a um único entendimento de que 

a, fetch quest é uma missão onde o personagem principal deve partir em busca de 

algo que solucione o problema proposto na narrativa. As fetch quests definem o point-

and-click adventure por estarem intrinsecamente ligadas ao puzzle de inventário, 

sendo necessário que exista uma fetch quest para a obtenção de um determinado 

                                            
90 “For Guybrush to win the fight, he must choose enough correct quips. The insults themselves 
contain clues as to which reply is correct, so players don’t have to find out by trial and error. It’s this 
kind of lateral thinking about the design that separates great adventure games from merely good 
ones.” 
91 Fetch Quest é o tipo de missão muito comumente vista em jogos de aventura ou de RPG onde o 
jogador deve coletar um objeto ou algo parecido, de um ponto distante do mapa para uso posterior 
em alguma outra missão ou para cumprir os requisitos de uma determinada missão em andamento 
ou satisfazer a vontade de algum NPC para que se progrida a estória. 
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objeto para que possa ser combinado com outro e assim concluir a missão em 

questão. Poderíamos então definir um point-and-click como uma enorme fetch quest 

permeada de puzzles que colaboram no cumprimento desta missão principal. 

3.4.4 Quid pro quo puzzles 

O termo Quid Pro Quo é de origem latina que significa “trocar uma coisa por 

outra”. Os puzzles dessa natureza se dão quando o personagem deve dar algo de seu 

inventário a um NPC em troca de um item que será útil ao personagem principal para 

que a narrativa continue. 

Embora Quid Pro Quo possua algumas semelhanças com fetch quest, não são 

a mesma coisa. No início de The Secret of Monkey Island (1990), Guybrush é 

incumbido de trazer para os três piratas de aparência importante, três itens para provar 

que é um pirata de verdade, mas nenhum objeto é dado a ele em troca dessa missão, 

ao contrário, assim que ele retorna os piratas sumiram e Guybrush deve continuar sua 

narrativa. 

Como pode ser notado, a semelhança entre uma fetch quest e um puzzle de 

quid pro quo se trata da busca de algo, podendo se tratar somente de informações ou 

qualquer outra coisa necessária que não seja obrigatoriamente um objeto. Essa 

característica, entretanto, é diferente em um quid pro quo, onde se tem como regra, 

buscar e trazer um objeto a fim de ser trocado por outro objeto e assim poder avançar 

na narrativa. 

No point-and-click, o puzzle neste estilo pode ser observado, por exemplo, em 

Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge (1991) quando Guybrush deve dar um recibo 

de lavanderia em troca de uma peruca para ser usada em outro puzzle dentro do jogo. 

Em Full Throttle (1995) Ben, o protagonista, deve usar uma caixa de coelhinhos de 

corda em um campo minado para conseguir em troca baterias para serem usadas em 

um carrinho de controle remoto e assim prosseguir a narrativa. Ou até mesmo em Day 
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of the Tentacle (1993) quando um dos NPCs incumbe um dos personagens principais 

de lhe trazer óleo, vinagre e ouro para construir uma super bateria em troca. 

3.4.5 Timing puzzles 

Os timing puzzles são puzzles que envolvem o uso de timing, ou seja, o 

momento certo para executar determinada ação e conseguir algum item ou objetivo. 

Esse tipo de puzzle pode ser visto em Monkey Island 2 (1991) quando Guybrush deve 

roubar o monóculo do cartógrafo sem que ele perceba. O momento certo para isso é 

quando o cartógrafo coloca os óculos na mesa para limpar os olhos. O timing precisa 

ser exato e qualquer momento além desse torna impossível completar o puzzle. Outro 

exemplo de timing puzzle acontece no jogo Day of the Tentacle (1993) quando um 

dos personagens principais precisa trocar um martelo normal por um martelo de 

canhoto quando o NPC o deixa em um apoio para contemplar o modelo que está 

estudando para esculpir uma estátua. 

Um uso deste tipo de puzzle nos jogos da LucasArts pode ser visto em alguns 

finais dos jogos, onde é utilizado com bastante intensidade para se criar uma 

sequência de ação, onde o personagem tem este tempo limitado para executar certa 

sequência de ações para se livrar do vilão ou se salvar, como acontece por exemplo,  

no final de Full Throttle onde uma grande sequência de ação se desenrola e se o 

jogador não for rápido o bastante ou executar a ação errada é obrigado a refazer a 

sequência do início. 

3.4.6 Distract and grab 

Os puzzles desse tipo envolvem distração. A tradução significa distrair e 

agarrar/pegar. Para resolver este tipo de puzzle o jogador deve encontrar uma 

maneira de distrair quem, ou, o que quer que seja, que o esteja impedindo de pegar 

um objeto. Um bom exemplo deste tipo de puzzle pode ser visto em Full Throttle 

(1995) quando o personagem Ben deve entrar em um ferro velho e roubar um garfo 
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dianteiro de motocicleta do topo de uma pilha de sucata, apesar de existir um cachorro 

feroz que o persegue sempre que ele se aproxima da pilha de sucata. Para esse 

puzzle ser resolvido, Ben deve primeiro distrair o cachorro com um pedaço de bife 

colocado dentro de um carro para, então, conseguir pegar o garfo dianteiro para que 

sua motocicleta seja consertada. 

Agora que analisamos todos os puzzles que normalmente compõe um point-

and-click e as características principais que definem o que é um point-and-click, 

podemos então nos aventurar no território de análise do estudo de caso: o jogo Broken 

Age (2016) criado por Tim Schafer e sua companhia a Double Fine. 
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4. CAPÍTULO 4: BROKEN AGE - DE VOLTA AO JOGO 

Como visto previamente nesta pesquisa, as características citadas no capítulo 

anterior, podem ser encontradas nos jogos da LucasArts no período que compreende 

de 1990 até o ano de 2010, quando seu último jogo, em formato de episódios desse 

gênero, foi produzido. O nome desse jogo é Tales of Monkey Island (2009-2010) 

produzido por Ron Gilbert e Steve Purcell, com a ajuda de pessoas que fizeram parte 

da divisão original da LucasArts. Esses jogos marcaram um período no qual é possível 

ver um padrão de características no estilo point-and-click, independentemente de seu 

tipo de estória.  

Devido ao fechamento da divisão de jogos da LucasArts pela Disney em 2013, 

não é possível apontar uma mudança em relação aos jogos atuais desse gênero feitos 

por essa empresa. Entretanto, usando como referência o jogo Broken Age produzido 

pela Double Fine92, busca-se como uma maneira de compreender se houve uma 

evolução, adição ou redução. Sendo o jogo Broken Age escrito pelo próprio Tim 

Schafer, é possível comparar com o estilo da LucasArts para tecer comparações. 

Broken Age acabou por ser o ponto de retorno dos jogos de point-and-click, 

após anos de hiato no mercado americano, embora esse gênero tenha se mantido 

forte fora dos Estados Unidos, a indústria americana já havia decretado o gênero como 

morto. Para fins de comprovação, será usado neste trabalho, como fonte bibliográfica, 

o documentário da produção do jogo Broken Age, intitulado Double Fine Adventure 

(2016).  

Uma discussão no início do documentário, era a de que, o point-and-click 

adventure não estava morto, embora muitos digam que sim, essa discussão também 

aparece como vídeo de captação de recursos no Kickstarter93 bem como em uma 

                                            
92 Empresa fundada por Tim Schafer, um dos maiores designers de jogos da atualidade e que foi um 
dos principais designers da LucasArts, tendo sido creditado em quase todos os jogos do gênero 
point-and-click adventure produzidos por ela. 
93 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AdXvZgIV1Q0&t=2s 
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conversa entre Tim Schafer e o criador de Monkey Island, Ron Gilbert, que fala que o 

gênero não está morto, porém fora do mercado americano, como apontado 

anteriormente no capítulo 1 deste trabalho. 

Tratemos agora então, de abordar Broken Age de uma forma mais geral para 

que fique mais claro sobre o que se trata o jogo, antes de entrar nas especificidades 

das características abordadas até o presente momento. 

 Tendo sido inicialmente lançado em dois atos, com um tempo combinado de 

desenvolvimento total de três anos, Broken Age se trata da estória de dois 

personagens, um garoto chamado Shay Volta ou somente Shay (com a voz de Elijah 

Wood) e uma garota chamada Velouria Beastender Tartine ou Vella (com a voz de 

Masasa Moyo). 

Figura 41 – Vella Tartine (esquerda) e Shay Volta (direita) 

FONTE: BrokenAge_KeyArt.jpg localizado no DVD de dados que acompanha FINE, 2016 
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A narrativa se passa em dois mundos diferentes, cada um sendo o lar de um 

dos personagens. Shay vive em uma espaçonave controlada por dois computadores, 

chamados Pai e Mãe e convive com outros personagens feitos de crochê, chamados 

de Yarn Pals, que em uma tradução livre seria “companheiros de fio” ou “feitos de fio”. 

Figura 42 – Shay e os Yarn Pals 

FONTE: Broken Age 

 Vella vive no vilarejo de Sugar Buntin e é uma confeiteira, a escolhida da vila, 

para participar de um evento chamado de Maiden’s Feast que em tradução livre pode 

ser traduzido como “Banquete da Donzela”. 

 O jogo seguindo o padrão LucasArts e saindo um pouco do padrão de mercado 

que utiliza motores gráficos94 como por exemplo Unity ou Unreal, utiliza um motor 

proprietário denominado Reds Engine similarmente ao que foi feito com o motor 

SCUMM e GrimE. 

                                            
94 “O motor de jogo é uma ferramenta de autoria que permite que o criador de jogos junte todos os 
componentes presentes em um projeto de jogo, empacote estes elementos e transforme tudo isso 
num game jogável. ” (LEMES, 2009 p.118). 
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No início do jogo é possível escolher com qual personagem começar (Fig. 

42).Tanto Vella quanto Shay são selecionáveis e se pode intercambiar entre um ou 

outro a qualquer momento da narrativa, de uma maneira semelhante ao que se pode 

fazer em The Day of the Tentacle (1993) ou mesmo Maniac Mansion (1989). Embora 

o jogo conte com a estética de desenhado a mão, tudo foi feito em pintura digital, mas 

de uma forma que mantivesse a identidade visual proposta e que levasse a acreditar 

que foi realmente tudo feito à mão. 

Figura 43 – Pintura digital do cenário de Meriloft 

FONTE: THE, 2016 p. 86 - 87 

Mesmo que possa parecer que os artistas tenham feito tudo em um plano só, 

na verdade os cenários são construídos em múltiplas camadas, para que se possa 

fazer uso de paralaxe95, como forma de enriquecer o mundo e não ter que usar 3D 

para o jogo, e assim manter a identidade visual. 

                                            
95 Paralax ou Paralaxe é um efeito visual criado através da sobreposição de camadas de objetos em 
um plano que se movem em diferentes velocidades para dar ideia de profundidade e distância, sendo 
que a camada mais ao fundo se move mais lentamente que a camada mais à frente. Esse fenômeno 
pode ser observado naturalmente quando se está dirigindo por uma rodovia, e os postes na estrada 
se movem muito rapidamente enquanto as árvores ou montanhas ao fundo parecem se mover mais 
lentamente. 
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 Mecanicamente falando, Broken Age se adequa ao gênero de point-and-click, 

possuindo quase todas as características necessárias, mas também adicionando e 

subtraindo algumas características que foram pensadas quando se levou em conta, 

durante a produção, o público alvo, que são os gamers atuais e também os não 

gamers. Foram levantadas também, hipóteses de como fazer um jogo que até mesmo 

o público que não havia tido exposição ao gênero poderia jogar, bem como, a um 

público que não tenha tido exposição a nenhum tipo de jogo digital possa gostar e até 

mesmo vir posteriormente a se tornar um membro da comunidade gamer. Tudo isso 

foi pensado, incluindo o fato de que, poderia ser um jogo que os pais pudessem jogar 

com os filhos, já que, a probabilidade de os pais terem sido fãs do gênero no passado, 

era extremamente alta, portanto até mesmo a dificuldade dos puzzles acabou por ser 

pensada com esse foco em mente, pelo menos no primeiro ato do jogo. 

 Como aponta Gilbert durante a conversa com Schafer presente nos extras de 

FINE (2016), o point-and-click, por se tratar de um gênero que demanda calma e não 

necessariamente habilidade motora de alto nível,  como  por exemplo de um FPS, é 

de fácil acesso ao público em geral, desde que uma jogabilidade mais lenta seja do 

agrado de quem está jogando, pois como foi tratado previamente nesta pesquisa, por 

se tratar de um gênero onde conta pesadamente com puzzles, demanda calma e 

observação detalhada do mundo que cerca o personagem, bem como atenção aos 

diálogos. 

Tudo foi pensado com o público-alvo em mente, e por se tratar de um jogo feito 

com auxílio das pessoas que doaram dinheiro pela plataforma Kickstarter, teve forte 

auxilio da comunidade, tanto com ideias quanto feedback durante a produção. 

Provavelmente o sucesso deste jogo tenha se dado justamente por ter tido todo 

esse entrosamento entre a comunidade e a produtora, e o fato de a Double Fine ter 

feito o documentário, frequentemente disponibilizado ao público a cada episódio 

finalizado, possa ter auxiliado em se tornar mais aparente as dificuldades enfrentadas 
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podendo assim apresentar aos backers96 um modo de dar auxílio aos 

desenvolvedores.  

Um detalhe interessante que pode ser observado em FINE (2016) é que, durante a 

produção do jogo, vários backers acabaram por dar auxilio direto na produção. Um 

exemplo disso, o diretor assistente da Orquestra Sinfônica de Melbourne – Austrália, 

acabou por ser a pessoa a oferecer a orquestra para ser usada na execução da trilha 

sonora do jogo97. 

 Agora que uma introdução ao jogo, sua temática e como ele foi concebido foi 

feita, podemos passar para as especificidades do projeto, em relação às 

características do gênero point-and-click, e como este projeto acolheu ou modificou 

essas características. Serão abordadas de forma similar à estrutura proposta no 

capítulo anterior, na seguinte ordem: Quebra da quarta parede; árvore de diálogo; 

interface e por fim, puzzles. 

4.1 Quebra da quarta parede – Broken Age 

 Similarmente aos jogos da LucasArts que precederam Broken Age, a presença 

da quebra da quarta parede se vê evidente. Durante a narrativa, os personagens 

verbalizam os diálogos internos, novamente como meio de dar dicas ao jogador do 

que deve ser feito, incluindo um modo mais contundente. Isto pode ser observado 

durante a segunda parte do jogo. Em um certo momento, por exemplo, Shay deve 

esperar que um NPC resolva uma tarefa, porém isto é feito de maneira que o NPC em 

questão, somente terminará essa tarefa quando Vella tiver chegado em uma 

determinada parte de sua narrativa, e como forma de mostrar ao jogador que ele deve 

mudar de personagem, ele verbaliza que deve esperar. 

                                            
96 Backer(s) é o termo utilizado para se referir a pessoas que doam o dinheiro e assim dão suporte 
aos projetos disponibilizados na plataforma Kickstarter. 
97 Episódio 13 “Crash Landing a Plane”. 
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 Durante toda a segunda parte do jogo, deve-se resolver certos puzzles, mas, 

somente o jogador recebe essas informações, enquanto que os personagens são 

ignorantes quanto a existência destas respostas, mas dependendo de quem o jogador 

está controlando, o personagem vai dar diretamente uma dica ao jogador de que a 

pista que ele precisa, se encontra em outro lugar. 

4.2 Árvore de diálogo - Broken Age 

Seguindo as características propostas nesta pesquisa, a árvore de diálogo 

retorna, seguindo o mesmo padrão anteriormente visto: uma cadeia de opções se 

apresenta e se ramifica a cada linha de diálogo escolhida durante a interação com um 

NPC, com quem um dos personagens principais se relaciona no mundo e esse fato 

também é corroborado por Kipnis durante sua palestra na GDC - 201598. 

Broken Age segue o modelo instituído pela LucasArts, e isto é confirmado por 

Schafer em entrevista a Tim Turi, colunista da revista Gameinformer, no começo do 

projeto em meados de 2013:  

Árvores de diálogo sempre são uma daquelas coisas em jogos de aventura 
as quais eu sempre imagino se deveria ser feito de forma diferente” diz 
Schafer. As pessoas já fizeram isso de várias formas diferente, mas eu quero 
que este jogo tenha os elementos que foram prometidos aos backers do 
Kickstarter (TURI, 2013, tradução nossa)99100.  

Então, a Double Fine segue com esse modelo, mas o moderniza e implementa 

o que vão chamar de diálogo dinâmico, ou seja, uma mesma linha de diálogo pode 

gerar múltiplas respostas do NPC, escolhidas aleatoriamente.  

                                            
98 Game Developers Conference (Conferência de desenvolvedores de jogos. tradução nossa). 
99 “Dialogue trees are always one of those things in adventure games where I wonder if it should be 
done a different way,” Schafer says. “People have done this in all kinds of different ways, but I want 
this game to have the elements that were promised to the Kickstarter backers.” 
100 Entrevista originalmente disponível na edição de nº 241, da revista Gameinformer, publicada em 
maio de 2013. 
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Um exemplo disto pode ser visto em uma cena da narrativa de Vella, onde ao 

encerrar a conversa com um NPC preso em uma árvore, ela profere sempre a mesma 

linha de diálogo múltiplas vezes, e recebe também a mesma linha de resposta. Como 

o jogo dá muita importância para o diálogo também falado e sendo utilizado como 

modo de adequar o roteiro para ser mais orgânico, como aponta KIPNIS (2016)101, 

acabaram por dar ao ator responsável pela voz do NPC, a oportunidade de 

desenvolver múltiplas respostas. O resultado obtido então, foi o de que embora Vella 

dê sempre a mesma resposta, o NPC retorna com respostas diferentes a cada vez. 

Kipnis aponta que, esse dinamismo existe também fora da árvore de diálogo. 

Durante a narrativa de Shay, o personagem deve interagir com uma colher falante, 

mas se o jogador escolher não fazer nenhuma ação, a colher então começa a entregar 

linhas de diálogo que demonstram sua exasperação dado o fato de Shay não querer 

pegá-la para comer. 

Um detalhe sobre a produção que concerne ao diálogo do jogo é o de que agora 

que a indústria dos games é mais globalizada e emprega localização de jogos, que é 

o ato de traduzir o jogo em várias línguas diferentes, para atingir um escopo 

demográfico maior. Kipnis aponta que deve se prestar muita atenção na questão de 

línguas parecidas, como por exemplo português de Portugal e português do Brasil, e 

aponta a diferença de línguas a serem oferecidas a estes países, já que, de acordo 

com ela, os portugueses preferem jogos em inglês ao passo que, como a maior parte 

da população brasileira não fala inglês, as companhias preferem localizar os jogos em 

português brasileiro. Isso acaba por demonstrar o cuidado que a companhia teve em 

pensar em todas as possibilidades de vendas e de público para poder ter um jogo 

mais abrangente e mais viável para o mercado de jogos mundial. 

 

                                            
101 Palestra originalmente ministrada na GDC de 2015 e também disponível em (FINE, 2016) como 
um extra do episódio 20 “We did our job”. 
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4.3 Interface - Broken Age 

Uma característica que sofreu mudança com relação ao paradigma proposto 

foi a interface.  Como a proposta do jogo era a de fazer mudanças para que se 

tornasse mais amigável ao usuário, a interface não seguiu o padrão anteriormente 

apresentado. Ao invés de termos a interface com os verbos ou a moeda de verbos, 

como Gilbert aponta em conversa com Schafer em FINE (2016)102,  a interface acabou 

por se tornar mais limpa, dando lugar para os gráficos, como em Myst (1993). 

Figura 44 – Interface simples de Broken Age 

FONTE: Broken Age 

Agora, um único clique se torna dinâmico e funciona por contexto. Se for algo 

que o personagem vai observar e relatar de volta ao jogador esse clique faz isso; se 

for algo que deva ser pego, o clique por contexto executará a ação, e clicando em um 

NPC automaticamente o personagem irá começar um diálogo.  

Para se abrir o inventário, o jogador agora tem duas opções: ou ele arrasta o 

cursor para o canto inferior esquerdo da tela ou executa um clique com o botão direito 

                                            
102 Extras do episódio 2: “A Promise of Infinite Possibility”.  
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do mouse. O jogador também deve executar essa ação se desejar mudar de 

personagem, e para isso, deve abrir o inventário e clicar sobre a imagem do outro 

personagem no canto direito do inventário, bem como acessar as opções do jogo (que 

também podem ser acessadas com a tecla “Esc” no teclado). 

Com relação a examinar algum item no inventário, esta ação foi pensada de 

uma maneira diferente. Ao invés de um verbo, que agora não existe, para se examinar 

um item o jogador deve executar duas ações: a primeira é simplesmente clicar sobre 

o objeto, o que irá fazer com que o objeto se “grude” ao cursor e possa ser usado 

tanto no mundo do jogo como para fazer combinações dentro do inventário.  

Porém, ao clicar no objeto, se o jogador não o mover para fora do inventário, 

assim que o objeto se “gruda” ao cursor, este cursor que previamente era uma mão 

com o indicador esticado, se transforma em uma lupa, indicando que o objeto será 

inspecionado (Fig. 45). 

O que se pode perceber então,  é que,  mesmo que se tente eliminar os verbos, 

não é completamente possível fazê-lo e de alguma forma, um jogo feito dentro do 

gênero de point-and-click deve manter alguns padrões para funcionar como o gênero 

demanda e isso pode ser exemplificado através de uma fala de Schafer, em entrevista 

para FAROKHMANESH (2013) do site Polygon, intitulada: “Broken Age construído 

entorno de interações baseadas em contexto, não uma lista de verbos”103 onde ela 

escreve: “Lá no fundo, nós percebemos que existia somente um verbo, que era o 

“interagir com”, e muito disto era baseado em contexto”, Schafer disse. “Então, neste 

jogo nós efetivamente fizemos isto da forma como os jogos de adventure modernos, 

como Machinarium fizeram. É baseado em contexto.”104 

                                            
103 “Broken Age built around context-based interactions, not a list of verbs.”(tradução nossa). 
104 “Deep down, we realized there really was always one verb, which was 'interact with', and a lot of it 
was context-based," Schafer said. "So in this game we've actually done that like modern adventure 
games like Machinarium have done. It's context-based ” (tradução nossa). 
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Ainda seguindo ideias propostas por Gilbert, quando o cursor é arrastado para 

uma área da tela que contém um caminho a ser seguido, o ponteiro muda seu formato 

para uma seta, indicando a direção que o caminho vai seguir, e isso foi pensado como 

um meio de dar um feedback ao jogador de que, ali tem um caminho que pode ser 

seguido e essa tendência não começou com esse jogo, podendo ser visto nos 

remasters feitos pela Double Fine. 

Figura 45 – Cursor sinalizando uma transição ou caminho que o personagem pode seguir. 

FONTE: Broken Age 

Outra característica adotada para facilitar a interação do jogador com o jogo, 

foi o uso de um cursor que, visualmente, indica quais objetos são interativos, através 

da mudança de formato do cursor, este que, normalmente tendo formato de uma cruz 

passa a assumir o formato de um círculo, formado por traços, indicando a 

possibilidade de interação. 
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Figura 46 – Cursor indicando um objeto interativo 

FONTE: Broken Age 

Essa característica pode ser observada, por exemplo, em Full Throttle (1995) 

no qual o cursor que é uma cruz branca com um círculo pequeno no centro, ao ser 

colocado sobre um objeto interativo sofre mudança e passa a apresentar quatro 

ângulos vermelhos em seu entorno indicando que aquilo se trata de um objeto 

interativo. Porém, a interação não é baseada em contexto e o jogador deve clicar e 
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manter o botão do mouse pressionado até que a moeda de verbos apareça e ele ou 

ela possa selecionar o verbo a ser usado para a ação desejada. 

Figura 47 – Cursor demonstrando um objeto interativo em Full Throttle 

FONTE: Full Throttle Remastered 

Outras duas características dessa nova interface, utilizada em Broken Age, 

além das melhorias aqui já citadas, vão ser a adição de mais feedback105 visual e 

agora contando também com feedback auditivo. 

Com relação a mais feedback visual, existem dois tipos, sendo eles: o 

feedback para auxílio na localização de possível interação entre objetos do inventário 

e do mundo e o feedback que revela que um novo objeto foi adquirido pelo 

personagem com o qual se está jogando. 

O primeiro tipo de feedback visual, entra em ação quando o jogador sobrepõe 

o cursor, que agora assumiu a forma do objeto do inventário que foi selecionado à 

posição de um objeto interativo, que então vai ser realçado por luminosidade, dando 

                                            
105 Feedback ou retorno, em português, é todo tipo de reação que corresponde a uma ação primeira, 
por exemplo, em Super Mario World (1991) para o console Super Nintendo, quando o jogador aperta 
o botão start, na tela inicial, se o comando for registrado pelo sistema, ele irá ouvir um tom indicando 
que a opção de comando foi aceita e este som é o feedback. Este conceito pode ser aplicado a 
qualquer contexto em que a reação do receptor é percebida pelo emissor. 
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ainda mais destaque e assim mais feedback para o jogador, além do esperado de um 

jogo que siga as boas práticas do design de jogos. 

Figura 48 – Brilho indicando que é possível a interação entre objetos do inventario e do mundo 

FONTE: Broken Age  
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Já o segundo tipo de feedback visual visa chamar atenção para a barra de 

inventário. Assim que o jogador coleta um objeto ou o objeto é adicionado ao seu 

inventário por meios externos, esta barra vai piscar o ícone da barra de inventário na 

lateral inferior esquerda da tela (Fig. 49), indicando que o jogador deve abrir e checar 

alguma coisa, bem como o objeto que foi coletado, também vai ser realçado como 

dupla garantia de que o jogador perceba que primeiro, algo aconteceu na barra de 

inventário que deve ser checado e segundo, que um objeto foi adicionado a esta barra 

e que o jogador claramente saiba qual objeto foi este.  

 Com relação ao feedback auditivo, essa é uma adição realmente nova aos 

jogos no gênero, embora Loom (1990) seja um jogo baseado em som e música como 

mecânica. Esta característica, em Broken Age, serve como forma de feedback ao 

jogador, passado através de uma melodia que toca toda vez que se soluciona um 

puzzle corretamente ou se recebe um novo item para ser colocado em seu inventário. 

  Como previamente exposto nesta pesquisa, com relação à quebra da quarta 

parede, o diálogo entre o personagem e o jogador é também uma modalidade de 

feedback auditivo, já que o personagem verbalmente pode confirmar que a ação do 

jogador foi válida ou que determinado problema ou situação foi resolvido(a). Na parte 

final da narrativa de Shay, vamos nos deparar com um puzzle que, quando resolvido 

da forma entendida, recebemos uma linha de diálogo por parte de Shay, que se diz 

confiante com a solução que se chegou e esta linha de diálogo então, é o feedback 

que se espera no padrão clássico do gênero. 

Portanto, mesmo que se proponha uma reestruturação de interface para um 

padrão mais moderno, ela ainda será fortemente baseada nos padrões criados pela 

LucasArts, quando consolidaram o gênero de point-and-click pois além de ter se 

provado um padrão funcional, ainda permeia o imaginário popular e conhecimento 

consolidado dos fãs deste gênero. Para exemplificar este fato, FINE (2016) nos mostra 

a cena em que Elijah Wood ao entrar no estúdio de gravação para dar voz ao 

personagem Shay, é convidado a jogar uma demonstração do jogo e por ser um 
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grande fã de jogos desse gênero106, instintivamente tenta jogar o jogo usando o 

padrão consolidado pela LucasArts e isto é notado pelo próprio Tim Schafer que faz 

um comentário de que, se nota que, Wood realmente é fã desses jogos.107 

4.4 Puzzles – Broken Age 

Em relação aos puzzles, Broken Age segue os paradigmas apontados nesta 

pesquisa, ocasionalmente variando o padrão, mas basicamente seguindo a lista aqui 

proposta, sendo que, a única diferença entre o clássico e a modernização vista em 

Broken Age, é a de que em alguns deles, devido a divisão da narrativa e como ela se 

estabeleceu no segundo ato do jogo, ao invés de auxiliar o jogador acabaram por ficar 

um tanto quanto convolutos e obscuros e até mesmo repetitivos. 

WEBSTER (2015) aponta em seu artigo para a revista digital The Verge, 

intitulado “Broken Age é o melhor e o pior dos jogos de aventura clássicos. Escrita 

maravilhosa, quebra-cabeças irritantes”108, já que a empresa havia proposto uma 

modernização do estilo, que deveriam ter colocado um sistema de dicas aos moldes 

de, por exemplo, Machinarium que oferece um mini jogo como modo de conseguir 

receber uma dica, caso o jogador se encontre preso em um puzzle. 

Um outro exemplo de problema que o jogador vai enfrentar que concerne ao 

design de puzzles é que, no primeiro ato do jogo, uma regra implícita (SALEM e 

ZIMMERMAN, 2004) é estabelecida; cada personagem resolve os puzzles em seu 

próprio mundo, um personagem não depende de saber da narrativa do outro para 

poder passar pelos obstáculos, dependendo somente do conhecimento de sua 

vivência para os resolver. Porém, no segundo ato, essa regra acaba sendo deixada 

de lado no momento em que Vella e Shay trocam de mundos e agora, para os puzzles 

                                            
106 Durante o episódio 13: “Crash Landing a Plane” Schafer aponta várias postagens na plataforma do 
Twitter por parte de Wood, que demonstram seu gosto pelo gênero e seu interesse na produção de 
Broken Age. 
107 Episódio 13: “Crash Landing a Plane”. 
108 “Broken Age is the best and worst of classic adventure games. Wonderful writing, annoying 
puzzles” (tradução nossa). 
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serem resolvidos, o conhecimento que será necessário é o do jogador. O jogador deve 

ter em mente as soluções pregressas e as dicas que recebeu durante a narrativa 

anterior para poder resolver os problemas, bem como experiência pessoal. Essa 

mudança de regras acontece sem explicação, como aponta KOHLER, (2015) na 

matéria intitulada: “Broken Age traz de volta uma característica clássica: quebra-

cabeças injustos”109. 

Tendo aplicado esta expectativa, ato 2 a subverte. Aquilo, por si só, é uma 
grande ideia. O problema com a execução disto em Broken Age é a de que 
dependendo de como você decide se aproximar do jogo ele nunca te diz, 
tanto diretamente quanto através de algum tipo de pista indireta, que isto é a 
nova regra. 110 

Muitas dicas para a solução, foram coisas que só apareceram uma vez na 

narrativa, e às vezes no começo do primeiro ato, o que forçava os jogadores a jogarem 

o primeiro ato novamente para verem se conseguiam relembrar a dica. Como Kohler 

vai apontar novamente em seu artigo: “Descobrir que eu basicamente estava girando 

em círculos porque eu não seria capaz de resolver aquele quebra-cabeças sem 

acabar desistindo disto, abandonando a parte de Vella e começando a parte de Shay 

do início, eu me senti bem frustrado.”111   

 Como exemplo disto, aponta-se aqui, o que Kohler comenta: durante o segundo 

ato de Shay, um puzzle requer que o garoto crie uma mistura que servirá de cola para 

fazer um reparo que necessita, e o desafio consiste em uma fetch quest para 

conseguir obter os elementos necessários o que não é difícil, mas laborioso. 

Entretanto, para se completar a mistura da forma que deve ser, Shay é instruído que 

a mistura deve ter um pH de, exatamente, 7 (sete) e é aqui que enfrentamos um 

problema com essa dinâmica, pois para conseguirmos medir esse pH é necessário 

que Shay use a colher para medir esse pH, porém a dica de que a colher pode ser 

                                            
109 “Broken Age brings back a a classic feature: unfair puzzles” (tradução nossa). 
110 “Having set this expectation, Act 2 subverts it. That, per se, is a great idea. The problem 
with Broken Age's execution of it is that, depending on how you decide to approach the game, it never 
actually tells you, either directly or through any sort of indirect cluing, that this is the new rule (tradução 
nossa). 
111 “Finding out that I was basically spinning cycles because I wouldn't be able to solve that puzzle 
without actually giving up on it, ditching Vella's section and starting all over in Shay's section, I felt 
pretty well and burned.” (tradução nossa). 
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usada para medir esse nível, se encontra logo no início da narrativa de Shay no ato 1 

onde assim que Shay come o cereal a colher vai dar a ele várias informações 

nutricionais sobre o que ele está comendo chegando até a perguntar se ele deseja 

saber qual a viscosidade do leite que ele pôs no cereal. 

Por Broken Age ter sido desenvolvido em duas partes ao invés de uma única 

como se pretendia, resultou na disparidade no que tange a dificuldade dos puzzles 

entre a primeira e a segunda parte do jogo, incluindo quebra de regras e de 

paradigmas estabelecidos na primeira parte. De acordo com Fine (2016) o que se 

pode notar é que, a falta de tempo e dinheiro gerou decisões de design muito 

precipitadas e comprometeu a continuidade do projeto.  

Mas se levarmos em conta que a companhia queria mesmo era fazer uma volta 

do gênero, essa disparidade de dificuldade, embora frustrante, não foge do esperado 

de quem conhece bem o point-and-click adventure. Como exemplo, podemos citar, 

um puzzle encontrado no jogo The Dig (1995), onde o jogador deve montar uma 

carcaça de um animal alienígena morto para poder ressuscitá-lo e progredir na 

narrativa. 

Figura 49 – Este puzzle em The Dig requer que o jogador o supere através da “força bruta” pois não oferece 
auxilio visual suficiente em relação a fisiologia da criatura 

FONTE: The Dig 
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A solução de um puzzle como esse, seria fácil, se não fosse por um único 

problema: a criatura é um alienígena, ou seja, não temos conhecimento ou base visual 

pregressa de um animal daqueles, o que não aconteceria se fosse requerido que 

montássemos um esqueleto de cachorro ou até mesmo de uma girafa112,  o que acaba 

por transformar a tarefa de montar esta carcaça em pura tentativa e erro, igual se vê 

presente em Broken Age quando falamos do segundo ato. 

4.4.1 Puzzle de inventário 

O puzzle de inventário agora vai sofrer uma redução drástica, quase deixando 

de existir. Durante os atos do jogo, a existência deste tipo de puzzle é muito pequena 

acontecendo somente um punhado de vezes e a maioria dos puzzles durante a 

narrativa vão ser basicamente de interação direta. Um objeto que está no inventário é 

usado diretamente com o ambiente, sem combinação com nenhum outro item, 

deixando assim de ser um puzzle de inventário. 

Os poucos puzzles deste tipo que foram implementados, são de caráter 

simples, e de pensamento lógico e direto, e não passam de união de apenas dois itens 

e alguns chegando a virar mini games de lógica e tentativa e erro, como no caso de 

um deles, que envolve refazer a fiação em um hexipal113 seguindo algumas pistas 

encontradas durante a exploração do mundo, mini game este, que basicamente, se 

repete várias vezes no final do jogo, servindo a propósitos variados. 

                                            
112 Exemplo um pouco mais absurdo, mas como forma de exemplificar que, um jogador em algum 
ponto de sua vida, já viu uma girafa e mesmo não tendo profundo conhecimento da anatomia do 
animal acabaria por montar o esqueleto de forma fácil. 
113 Um Hexipal é um mini robô de formato hexagonal que atua em diversas funções a bordo da nave 
de Shay.  
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Figura 50 – A fiação deve ser presa nas costas do Hexipal em uma ordem especifica (direita) para que as 
imagens holográficas (esquerda) sejam iguais as da pista encontrada pelo mundo de Broken Age 

FONTE: Broken Age (Adaptado pelo autor) 

4.4.2 Puzzle de diálogo 

O puzzle de diálogo vai retornar neste jogo e embora siga o mesmo padrão 

consolidado, para citar um exemplo durante a narrativa de Vella, o personagem deve 

convencer o responsável pela organização do Maiden’s Feast desta cidade de que o 

chapéu que ele está usando não é digno de uma pessoa do povo (por ser muito 

chique), e ele se dizendo um homem do povo, acaba por dar o chapéu para a 

personagem, pois julga que um chapéu chique dê a imagem errada para a população,  

que pode confundí-lo com alguém que não seja do povo atrapalhando seus planos de 

se tornar prefeito. 

 Para dar a dica de como o jogador deve proceder na conversa com o NPC 

assim que a interação começa, Vella automaticamente o chama de prefeito, e a reação 

do NPC indica, de volta ao jogador, que o ponto fraco dele é esse, então para finalizar 

a interação satisfatoriamente, deve se enveredar por esse caminho e chegar ao 

objetivo que será apresentado.  

 Podemos então analisar outro puzzle de diálogo, ainda seguindo a narrativa de 

Vella, mas agora no segundo ato do jogo. O exemplo é o de que Vella tem que 

convencer o computador Mãe de que ela é Shay, e deve então responder 

corretamente à três perguntas em uma lista de opções, mas para responder, deve 
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primeiro fazer uma investigação sobre o passado de Shay ou então o jogador pode 

somente usar a força bruta114 e tentar ir exaurindo e estreitando as opções de 

resposta. 

Como a proposta de modernização do gênero visa o alcance de um perfil 

demográfico mais abrangente, em termos de usuários, esses puzzles acabaram por 

ser mais diretos e simplificados, criando uma interação com o jogo mais divertida e 

garantindo que a chance de se ficar preso nesses puzzles seja menor, fazendo com 

que os jogadores não acabem por desistir do jogo, como poderia acontecer em jogos 

da LucasArts.   

Schafer aponta que esta escolha foi tomada na intenção de que ao invés de se 

escolher a opção de diálogo correta, se possa escolher a opção que seja mais 

interessante e dizendo isso, acaba por confirmar o que Gilbert (2015) propõe em seu 

artigo sobre Puzzle de Diálogo onde diz que isso serve como forma de construir o 

personagem. Para esse exemplo em especifico, Gilbert cita o personagem de 

Guybrush, mas isso também pode ser estendido a qualquer personagem secundário, 

como é demonstrado nesta parte de Broken Age, onde ao se interagir com o NPC em 

questão, nota-se o tipo de pessoa que o personagem é. Outro exemplo desta 

característica, também ainda se tratando da estória de Vella, acontece quando após 

pegar o balde é preciso coletar seiva de uma árvore falante. 

4.4.3 Fetch quest 

Como uma característica aqui apontada como inerente ao gênero, a fetch quest 

retorna neste jogo, porém, de modo diferente do que acontece na maioria dos point-

and-click adventure, devido à natureza da construção narrativa que está dividia entre 

dois personagens em mundos diferentes, e devido também à disparidade desta 

                                            
114 Ver nota 89. 
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construção narrativa, que aconteceu entre o ato 1 e o ato 2 do jogo, já discutido 

anteriormente neste capítulo.  

O que acontece é que a fetch quest que, primeiramente é estabelecida no 

primeiro ato do jogo, tem sua finalidade completamente modificada no segundo ato 

do jogo. Na verdade, o que se sucede é uma ampliação do motivo final da fetch quest, 

pois o que antes era algo de certa magnitude, acaba aumentando quase dez vezes, 

sem dar muitos detalhes do final do jogo, já que se trata de algo que deve ser 

experimentado. 

Podemos dizer que no primeiro ato, a finalidade da fetch quest é a de cada um 

dos personagens se livrar do “cativeiro” no qual se encontra, e no segundo ato isso se 

amplia e os personagens se veem em um esquema muito maior do que haviam 

imaginado, assim como no mito da caverna de Platão, no qual o personagem do mito 

não faziam ideia de como era o mundo fora desta caverna, o mundo no qual vivia por 

ser um prisioneiro desde criança, até atravessar o limiar e acabar por descobrir o que 

havia lá fora. 

 Essa mudança não havia sido planejada durante a produção do primeiro ato. 

Baseado no documentário Double Fine Adventure, o jogo havia sido imaginado de 

uma forma, mas por causa da quantidade de dinheiro que o estúdio possuía na época, 

o escopo acabou ficando grande demais para o tempo e o dinheiro que possuíam, por 

este motivo, a empresa acabou optando por produzir metade de um jogo, e o distribuir, 

para conseguir por meio da receita obtida com a venda da primeira parte, menos as 

cópias que seriam disponibilizadas para os backers, já que estas haviam sidos pagas 

quando o dinheiro foi doado para o projeto. Essa mudança não havia sido planejada 

enquanto o primeiro ato era produzido, durante a produção do primeiro ato.  

Baseado no documentário Double Fine Adventure, a “intenção” do jogo 

angariou uma enorme verba inicialmente, o que fez com que os idealizadores 

ambicionassem uma grande produção, extremamente bem cuidada em termos visuais 

e técnicos. No entanto, durante a produção viu-se que, tamanho cuidado de produção 
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demandava mais tempo e verba que se havia previsto. Por este motivo a empresa 

acabou optando por dividir o jogo em duas partes.  

A primeira parte foi produzida e distribuída comercialmente, como forma de 

obter capital para a execução da segunda parte. A segunda parte foi escrita quase um 

ano depois, em função de vários fatores, incluindo contratos rompidos com alguns 

clientes e déficit monetário na empresa. Todos esses fatores forçaram Schafer a 

trabalhar mais rápido do que deveria, gerando outros problemas, além dessa 

mudança brusca na fetch quest, afetando principalmente, a questão da narrativa como 

um todo.  

4.4.4 Quid Pro Quo Puzzles 

Algo que se torna bem aparente ao se jogar é que, os puzzles desta natureza 

são normalmente encontrados, quase que exclusivamente, no mundo de Vella, 

independente do personagem. Enquanto o personagem se encontrar neste mundo, 

esse puzzle se faz presente, pois no mundo de Vella habitam mais NPCs do que no 

mundo de Shay. Tanto Vella quanto Shay, enquanto estiverem no mundo de Vella, 

deverão coletar objetos para algum NPC, ao passo que no mundo de Shay, o estilo 

de puzzle será outro. 

Esta concentração vem a ser uma mudança no padrão de point-and-click, em 

comparação aos jogos que foram usados como referência durante toda esta pesquisa. 

Nos jogos da LucasArts, este tipo de puzzle, assim como os outros tipos, são 

distribuídos de forma mais homogênea, proporcionando uma experiência mais variada 

ao jogador. Já em Broken Age, esta distribuição é bastante heterogênea. 

Pela maneira como foi feito, pode-se supor que esta divisão tenha sido 

proposital, talvez para criar um tema para cada mundo, sendo que o tema do mundo 

de Shay talvez seja mais lógico e racional, e o de Vella mais emocional com foco na 

relação interpessoal. 
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4.4.5 Timing puzzles 

Enquanto os puzzles de Quid Pro Quo se apresentam em abundância no 

mundo de Vella, os Timing Puzzles aparecem em maior frequência no mundo de Shay. 

Quase que todos os puzzles desta natureza são encontrados no mundo de 

Shay, tanto na primeira parte como na segunda parte do jogo. O que ocorre é que 

este mundo acaba sendo povoado por mini games. O primeiro exemplo é quando 

Shay deve salvar criaturas utilizando um braço mecânico (Fig. 52), que se move 

constantemente de um lado de forma similar a uma daquelas máquinas de garra que 

podem ser encontradas em shoppings ou fliperamas. Mas este é somente um dos 

exemplos. No mundo de Vella vão existir alguns, mas não em quantidade similar ao 

mundo de Shay e, para citar um exemplo, no primeiro ato da narrativa de Vella 

aparece, pelo menos duas vezes, quando ela precisa se utilizar de um espartilho para 

se agarrar em uma ave e conseguir se salvar do perigo (Fig. 53) e a outra quando ela 

deve usar um laser gigante para derrubar uma criatura monstruosa. 

Figura 51 – Para conseguir capturar a criatura abaixo, o jogador deve esperar o braço mecânico estar acima dela 

FONTE: Broken Age 
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Figura 52 – Ao usar o espartilho no momento certo, Vella consegue escapar de seu vestido de cupcake 

FONTE: Broken Age 

No ato final do jogo, este tipo de puzzle apresenta-se como uma longa 

sequência que representa o clímax da estória, no qual o jogador deve trocar 

constantemente de personagem para executar ações variadas e, em sincronia com o 

final do jogo, poder finalizá-lo. Este tipo de aproximação para se concluir a narrativa 

segue o mesmo estilo de timing puzzle apresentado no capítulo anterior no qual Full 

Throttle foi citado como exemplo. 

4.4.6 Distract and Grab  

Embora este tipo de puzzle tenha sido comum no período de funcionamento da 

LucasArts, aparecendo em alguns jogos como dito no capítulo anterior, em Broken 

Age a aparição deste tipo de puzzle sofre uma redução considerável, sendo uma 

instância notável deste puzzle na parte final do jogo quando Shay precisa distrair 

alguns NPCs que guardam um objeto que vai ser necessário para se conseguir chegar 

no derradeiro final do jogo. 
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Como pode ser verificado no decorrer deste capitulo, Broken Age acabou 

seguindo vários conceitos consolidados durante toda a produção da LucasArts, 

ampliando alguns e reduzindo outros. 

Vai se valer de uma narrativa bem construída, apesar dos problemas aqui 

apontados, vai fazer uso dos mesmos tipos de puzzle apresentados como sendo 

inerentes ao gênero, com algumas modificações para facilitar o acesso de um público 

mais atual e diferenciado. Faz uso de algumas qualidades vistas em jogos atuais como 

por exemplo, ser multiplataforma, pois pode ser jogado usando-se desde consoles até 

computadores e tablets. Tem estrutura de pontos de salvamento automáticos. 

Talvez um detalhe que tenha propiciado o sucesso do jogo, e mesmo assim 

seguindo o padrão do point-and-click é o fato do aspecto visual ter sido tão bem 

trabalhado.  É um jogo visualmente elaborado, bem cuidado e bonito, com um mundo 

interessante, que gera o interesse do jogador em observá-lo e explorá-lo e também 

interagir com os personagens. 

Figura 53 – Cidade natal de Vella: Sugar Bunting 

FONTE: THE, 2016 p.68 
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Em Broken Age podemos observar as mesmas qualidades que fizeram os jogos 

da LucasArts florescerem e fazerem tanto sucesso. Não somente o ambiente como 

também os diálogos, que aqui foram tão descritos como parte integrante e 

identificadora deste gênero. 

Figura 54 – Sala de controle da nave de Shay e o Computador Mãe 

Fonte: THE, 2016 p. 40 
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Para o point-and-click a interação se faz essencial e insubstituível.  Não basta 

ter ambientes incríveis se eles forem vazios e áridos; é necessário que haja interação 

e que os diálogos sejam interessantes e Broken Age tem sucesso neste quesito. 

O jogo vai cumprir o que foi prometido aos fãs pela Double Fine e entregar um 

point-and-click clássico, mas atual, que ao mesmo tempo que mantém sua identidade 

como gênero e remete ao clássico consegue agradar a jogadores antigos e novos, 

experientes ou não, com uma curva de aprendizado agradável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se apurar todos os elementos do point-and-click, o que o define são os 

vários elementos identificados em todos os jogos aqui estudados. A interface, apesar 

de algumas modificações através dos anos, quase que se manteve inalterada durante 

o tempo de vida desse gênero. 

A presença de puzzles é essencial, como meio de se manter a narrativa em 

constante movimento, mas puzzles e narrativa devem ser pensados de forma que se 

tornem orgânicos e fluidos propondo ao jogador obstáculos plausíveis, criados para 

serem uma força motriz que guia o personagem pelo mundo imaginado, sem parecer 

que algo foi ali colocado só para adicionar um elemento a mais de dificuldade ou uma 

camada extra de jogo, com a intensão de se estender o tempo de jogo.   

Com a globalização, além da disseminação de informação e a facilidade de 

acesso a ele pela internet, surgem ao redor do mundo, as comunidades virtuais ou os 

grupos de pessoas que tem interesses em comum agora podem se reunir em um só 

lugar, crescerem e se multiplicarem. 

A distribuição de software, ao contrário do passado, tornou-se, de certa forma, 

mais fácil e acessível.  Hoje em dia, qualquer pessoa com um computador, um pouco 

de conhecimento e vontade pode produzir um jogo, não importando o gênero, e 

distribuí-lo ao mundo inteiro. A ascensão dos jogos como fenômeno multicultural que 

permeia a sociedade atual, acabou por gerar demanda por conhecimento nesta área 

gerando grande produção literária sobre o assunto.  

Continuando o pensamento sobre a facilidade na distribuição de jogos, hoje 

existem várias plataformas que facilitam isso. A plataforma Steam com o Steam Direct, 
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conhecido inicialmente como Steam Greenlight115 é um exemplo; o site 

adventuregamer116 é outro exemplo, sendo um site totalmente dedicado aos jogos de 

adventure,  que faz curadoria e disseminação desses jogos, apontando datas de 

lançamento, plataformas disponíveis, sites que os vendem e divulgando os sites dos 

desenvolvedores. 

Sites como GOG.com especializados em jogos antigos, também ajudam na 

disseminação e revitalização de jogos esquecidos, propiciando uma maneira de serem 

aproveitados em sistemas computacionais mais novos, o que também pode ser 

apontado como um possível motivo da disseminação e retorno de vários gêneros e 

jogos esquecidos. 

Com o avanço da tecnologia a criação de software também se tornou mais 

simples e o que antes era de acesso somente para alguns, pois demandava um 

extenso conhecimento tecnológico, hoje em dia se tornou mais acessível e mais 

amigável. Pessoas do mundo inteiro, quase que diariamente, criam ferramentas em 

formato de software aberto para criação de games.  

A cena independente de jogos tomou uma proporção estrondosa. Agora, os 

jogos não precisam mais ser feitos em garagem, com um computador obsoleto e sem 

perspectivas de vendas. Pelo contrário, agora existe um impulso e demanda por eles 

Outro elemento fundamental para o retorno deste gênero, é o advento de sites 

patronais que podem ser apontados como força motriz por trás de vários produtos em 

geral, responsáveis também por milhares de jogos terem visto a luz do dia, graças a 

oportunidade de visibilidade e captação de recursos. 

                                            
115 Steam Direct assim como foi o GreenLight é uma forma de desenvolvedores independentes  
publicarem e venderem seus jogos na plataforma Steam e pode ser acessado aqui: 
https://partner.steamgames.com/steamdirect 
116 Pode ser acessado através deste link: https://adventuregamers.com/ 
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O site patronal Kickstarter, apontado neste trabalho, foi o viabilizador dos jogos 

Broken Age, Thimbleweed Park (2017) de Ron Gilbert além de muitos outros.   

Então pode-se cogitar que o gênero point-and-click nunca “morreu”, só ficou 

adormecido, em hibernação, afastado do mercado americano comercialmente ativo, 

porém, vivo em comunidades da internet até que o momento de seu retorno fosse 

propício, inicialmente patrocinado por pessoas que lembravam com carinho de algo 

que permeou sua infância ou os melhores anos de suas vidas. 

Com relação ao gênero ter se mantido em produção, especialmente no 

mercado europeu, e ter desaparecido do mercado americano até acontecer este 

retorno, seria necessário um estudo mais aprofundado em relação ao contexto social, 

econômico e de dados mais específico sobre esse fenômeno. Portanto, tais aspectos 

podem ser abordados em um outro estudo no qual seriam pesquisados os aspectos 

subjetivos dos mercados europeu e americano. 
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