


Level up: Meninas também jogam! 
Desvendando o mundo dos games

Tainá Medeiros



LEVEL 01: A AVENTURA COMEÇA 



Quem sou eu?



O que é mais legal em mim?



É verdade que garotas não gostam de 
games?
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É verdade que garotas não gostam de 
games?

Produtora e game designer 
nos estúdios Black River 

Studio e JoyMasher

Gerente de desenvolvimento 
na Electronic Arts

Game designer na Supercell



É verdade que garotas não gostam de 
games?
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É verdade que garotas não gostam de 
games?

• Não é que elas não 
gostem. Elas gostam, 
mas até agora o 
mercado de games não 
tinha reparado no 
público feminino;

• Até bem pouco tempo 
atrás, toda a atenção 
estava voltada para 
meninos adolescentes;



É verdade que garotas não gostam de 
games?

• Foi só na metade da 
década de 1990 que, 
preocupados em 
manter o crescimento 
do negócio, os 
fabricantes de jogos 
sacaram que estavam 
perdendo muitas 
vendas ignorando 
mulheres e adultos;



É verdade que garotas não gostam de 
games?



LEVEL 02: MONTANDO O 
PERSONAGEM 



MS PAC MAN – Pac Man



CLEMENTINE – The Walking Dead



JILL VALENTINE – Resident Evil



SHODAN E GlaDOS - Portal



LARA CROFT – Tomb Raider



LEVEL 03: CONHECENDO A EQUIPE



CAROL SHAW

Muito possivelmente, a primeira mulher designer de 
videogames do mundo



MARIANNE KRAWCZYK

Escritora / roteirista



KIM SWIFT

Game designer



KELLEE SANTIAGO

Projetista, produtora de jogos e co-fundadora e 
ex-presidente da Thatgamecompany



JADE RAYMOND

Produtora e Programadora



CORRINNE YU

Programadora



RHIANNA PRATCHETT

Narrativa / roteiro



AIYAMI KOJIMA

Concept artist



YOKO SHIMOMURA

Composição / trilha sonora



JANE MCGONIGAL

Game Designer e principal evangelista do conceito de 
Gamificação



LEVEL 04: PASSE DE NÍVEL



PRODUTORES / GERENTES DE 
PROJETO

• Coordenação geral do projeto;

• Deve ser multidisciplinar e ter jogo de cintura; 
Negocia o tempo todo;

• Precisa garantir as entregas com qualidade; 

• Saber lidar com pessoas é fundamental;

• Ter organização, firmeza, controle, equilíbrio;



GAME DESIGN

• Responsável por 
projetar a jogabilidade, 
o conceito, regras e 
estruturas do game;

• É preciso ter muita 
criatividade, estar 
atento as tendências do 
mundo dos games, ter 
um grande senso 
estético e, 
principalmente, ter 
muito bom gosto.



ARTISTAS / ILUSTRADORES

• Responsáveis pelo grafismo do jogo;

• Cria a representação visual dos personagens, 
cenários e objetos presentes no game;



PROGRAMADORES

• Responsáveis por gerar o código em 
linguagem de programação que irá dar 

vida ao jogo;



ENGENHEIRO DE SOM / ÁUDIO / 
COMPOSIÇÃO

• Trabalham com todo tipo 
de som durante o 
desenvolvimento de um 
jogo.



TESTADORES

• Responsável por analisar criticamente o game 
e documentar defeitos de software; 

• É o 1º a testar a jogabilidade do produto a fim 
de verificar o quanto há de erros ou bugs;



Entrar na indústria de games!
Isso é possível?







































Como entrar na indústria de games?

Corra para aprender inglês!!!



Como entrar na indústria de games?

Tenha uma base de conhecimentos em programação!!!



Como entrar na indústria de games?

Nunca pare de aprender!!!



Como entrar na indústria de games?

Vença a timidez!!!



Como entrar na indústria de games?

Especialize-se em alguma área



Por onde começar....

Networking é o poder!!!



Por onde começar....

Networking é o poder!!!



Dica...



LEVEL 05: REGRAS DO JOGO





OBJETIVOS

Estimular e disseminar a maior participação das 
mulheres nas áreas profissionais relacionadas à 

TI e a indústria de games



OBJETIVOS

Inserção do ensino da programação nas escolas

“Ensinar a programar é ensinar a pensar”



OBJETIVOS

 Incorporar os games como ferramentas de 
aprendizagem. Quanto mais divertido e 

saboroso, mais sentido um determinado assunto 
terá para o aluno.

“Gamificação!”



LEVEL 06: CHALLENGE ACCEPTED



Métodos

Palestras



Métodos

Capacitação



Métodos
Construção de Games

– Jogos Educativos



Métodos
Construção de Games

– Jogos Educativos



Métodos

Construção de Games
– Jogos Educativos



LEVEL 07: FASE BÔNUS



Quer saber mais e interagir com 
Meninas Também Jogam?



Obrigada!!!
taina.medeiros@unp.br

contato@meninastambemjogam.com.br
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