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Conceito Geral (High Concept) 
 Face Our Fate é um jogo 3D monojogador de estratégia de câmera fixa habituada em 

um cenário interplanetário, com enredo de ficção científica onde o jogador incorpora o capitão 

Nascimento e precisa defender o planeta Terra de um ataque alienígena. 

História 
 Após uma notícia em aberto na rede televisiva, descobre-se que um extraterreste 

jupteriano morou por mais de 20 anos entre nós humanos. Nesses 20 anos, o extraterreste 

disfarçado fez amigos em diversos países, e em especial criou uma grande amizade por um 

brasileiro. Depois de divulgar sua identidade real, a vida desse ser intergaláctico ficou agitada 

de entrevistas e publicações sobre a cultura do povo jupteriano. Mas, um cientista tratou o ser 

desconhecido como um mero objeto científico de pesquisa, e causou o primeiro 

desentendimento interplanetário. 

Enredo 
 Luca Gobbi completou 20 anos. Ele é um rapaz forte, saudável e feliz. Nos seus 20 anos 

de vida, ele nasceu em uma família classe-média de Londres, brincou, cresceu, estudou, viajou 

o mundo todo, fez vários amigos (em especial um brasileiro no Rio de Janeiro), e trabalhava 

honestamente. Luca teria uma vida normal, se ele fosse normal. E isso, era o que todos 

acreditavam. 

 Em 2015 um humano, que se intitulou jupteriano, decidiu em rede aberta de televisão 

mostrar sua forma real. Para o choque de todos, era verdade o que ele dizia. E lá estava Luca. 

Após o susto, os humanos puderam conhecer muito sobre a cultura daquele povo já que ele 

falava nossa língua naturalmente depois de tantos anos no planeta Terra. Isso nos primeiros 

quinze dias. 

No décimo sexto dia, após o jupteriano conceder uma entrevista para a médica e 

jornalista brasileira Elina Lima, um cientista maluco chamado Dr. Bernardo Stein convenceu o 

governo americano que devíamos fazer experimentos científicos com o pobre extraterreste. 

Irritado, o ET destruiu todo o território americano, decidiu voltar para casa e acabar com a 

Terra. As nações mundiais tiveram que unir esforços com seus arsenais militares para proteger 

o nosso planeta. Para isso, chamaram o mundialmente respeitado capitão Nascimento para 

comandar a primeira guerra interplanetária da raça humana. 

Nascimento, ciente do seu dever como militar e humano, aceitou prontamente a 

tarefa. Mas, infelizmente, ele teria que batalhar com seu grande amigo Luca. 

  



Avatares 

Luca Gobbi 

 Dia chuvoso. Exatamente 08:00 da manhã toca a campainha. Era 24 de Outubro de 

1995. Cansada da noite passada de muito trabalho, a Sra. Gobbi se levanta e esbraveja 

enquanto procura o par de chinelos. Ela pensa: “Eu deveria acordar meu marido, mas ontem 

ele trabalhou muito mais do que eu, vou eu mesmo”. Então, ela se dirige até a porta da 

entrada, e ao puxá-la fica parada. Estática. Dura. Uma criança pequena em um cesto foi o que 

seus olhos viram, e mais do que rapidamente o instinto materno puxou o cesto para dentro, 

tirou a criança toda molhada e aqueceu-a em sua camisola rosa. Foi amor à primeira vista. 

 Hoje, 24 de Outubro de 2015, Luca completa 20 anos. Rapaz jovem, branco, cabelos 

pretos lisos e rosto bonito. Estudioso e trabalhador. Dizem que o trabalho dignifica o homem. 

Mas, e quando não se é homem? Ou melhor, e quando não se é humano? Este é o caso. 

 Jupterianos. Eles são mestres na arte de esconder e de disfarçar. Não surpreende o 

fato de nós humanos nunca termos descobertos eles com nossos satélites. Mas agora que Luca 

completou seus 20 anos, ele precisa continuar a sua missão, de entender os humanos e 

divulgar a existência, e a cultura, dos jupterianos. Por isso foi mandado ainda bebê para 

crescer e nos entender. 

 Luca, na sua forma real, tem a mesma estatura, cor semelhante a do disfarce, com um 

corpo muito mais esponjoso e três antenas. Nada parecido com os ETs de Men In Black, 

entende? O rosto é diferente do humano, mas os traços mantêm considerável semelhança. 

Dr. Bernardo Stein 

 Nascido em uma família simples, Carlos Germano Bernardo Santos da Silva Stein Júnior 

Terceiro teve uma vida dura. E, não era pelo fato dos amigos caçoarem do seu nome grande. 

Seu pai era militar fervoroso, sistemático, vivia em uma dimensão cheia de inimigos 

idealizados. 

Bernardo acordava cinco da manhã aos berros do pai, tomava o café preparado pela 

mãe e corria para o jardim. Iniciava-se o treinamento matinal: 10 flexões, 30 abdominais, 50 

polichinelos, 10 flexões, 30 abdominais... Assim passava os seus primeiros quarenta minutos 

do dia. Em seguida, um banho gelado e escola. 

Bernardo voltava da escola e logo recebia o incentivo do pai: “coma logo e vá estudar 

para ser alguém na vida”. Depois de várias horas de estudo (ou de sono sobre a mesa), o 

garoto tomava banho, jantava e ia para sala ouvir as histórias e aprender os conceitos do pai. 

O pai só queria o bem do filho, mesmo ensinando-lhe uma realidade particular onde 

homossexuais, muçulmanos e turbantes eram erros da raça humana. 

 Ele cresceu assim. Aos 43 anos, ele vivia muito bem. Por causa de tantos exercícios 

físicos, aparentava ter 37 anos. Um moreno alto de corpo forte e cabelo curto, ficava com ar 

de bobo quando colocava seus óculos quadrados. De bobo tinha nada. Neurocientista com 

doutorado pelo MIT e pesquisador internacionalmente renomado. Mas, todo ser brilhante tem 



um parafuso solto, e Bernardo insistia que o ser humano branco era superior a tudo no 

universo, além de afirmar que o universo existia para o ser humano o estudar. 

Capitão Nascimento 

 Não se sabe muito sobre o passado do capitão Roberto Nascimento. Talvez porque ele 

seja um policial, e prefira ter as suas informações resguardadas por medo de traficantes. Sim, 

ele quer resguardar seu passado. Mas, não é por medo dos traficantes. Que fique bem claro, 

leitor-fanfarrão. 

Nascimento é um homem de bem, casado, pai de um filho e capitão do Batalhão de 

Operações Policiais Especiais (BOPE). Ele fez carreira e é respeitado pelo pelotão mais temido 

da cidade do Rio de Janeiro. Sua frase preferida é “Missão dada, parceiro, é missão 

cumprida!”. Em uma das operações no morro do Alemão ele salvou um gringo que estava 

perdido pelo local. O nome do gringo era Luca, Luca Gobbi. Luca ficou muito grato pela ajuda 

do policial, e desde então se tornaram grandes amigos. Roberto já tinha salvado muitas 

pessoas antes, mas essa foi a primeira vez que ele estabeleceu um contato maior. Parecia que 

somente o destino explicaria o inexplicável. 

Ele demonstra um rosto cansado, com rugas e beirando os 50 anos. Cabelo curto, 

olhos negros como a morte e semblante sério. Olhar desconfiado. Deve ser comum de policial. 

Mas ele não é um policial comum. Mundialmente reconhecido pelas suas contribuições no 

BOPE e suas operações bem sucedidas, ele recebeu a maior missão de sua vida. Salvar todos 

nós. Salvar o planeta. 

  



Rascunhos do jogo 
 Mapa Geral: 

 

 HUDs: 

 

  

  



Mapa geral com HUDs: 

  

 Mísseis e inimigos: 

  

  

  



In-game em estágio inicial: 

 

  

  



In-game em estágio intermediário: 

  

Objetivo 
O objetivo principal é salvar o planeta Terra. Três finais são possíveis: 

(1) O jogador não consegue salvar a Terra (derrota); 

(2) O jogador salva a Terra ao destruir Júpiter, mas a Terra sofre efeitos gravitacionais 

por causa da alteração espacial do corpos celestes (vitória); 

(3) O jogador salva a Terra e não destrói Júpiter, evitando efeitos resultantes de 

alterações espaciais. 

No final (2), o jogador percebe que a destruição vem com danos para nós seres 

humanos. Para alcançar o final (3), o ideal, o jogador precisa interagir com o chat no topo 

direito da tela de jogo, onde ocorrerá uma conversa entre Capitão Nascimento e Luca Gobbi. 

As perguntas e respostas feitas pelo jogador, incorporado ao avatar Nascimento, vai levá-lo 

(ou não) ao terceiro final.  

Características do Jogo 
 - Modo: monojogador (single-player) 

 - Estilo: plants vs zombies 

 - Perspectiva: câmera fixa em cenário aberto 

 - Mapa único de jogo 



Referências 

Plants vs Zombies 

Disponível em: http://www.popcap.com/ 

 



Desktop Tower Defense 1.5 

Disponível em: http://www.kongregate.com/ 

 

Interações & Jogabilidade 
 Todas as interações do jogo foram mapeadas no teclado alfanumérico, para facilitar a 

jogabilidade do jogo. A relação é: 

BCED (baixo, cima, esquerda e direita): movimentam o indicador na matriz de trilhas 

 123 – Disparam os mísseis, e cada um consome uma certa quantidade de metal 

 Spacebar – realiza a criação de uma unidade recicladora e consome metal ao criar 

 Enter/Esc – realiza escolhas no chat do jogo 

  



Mísseis 
 Existem três tipos de mísseis, cada um com os seguintes dados: 

Nome País Ícone Tecla Custo Metal Poder 

Trident Grã-Bretanha 

 

1 1 2 

M-51 França 

 

2 2 5 

JL-2 China 

 

3 6 16 

 

 Todo míssel lançado, acontece um consumo no nível de metal disponível para 

operação. O jogador deve estar atento para não ficar sem recursos, o que pode ser fatal. 

Inimigos 
 Existem três tipos de inimigos, cada um com os seguintes dados: 

Nome Ícone Energia Velocidade Destruição 

Falcon-X 

 

10 3 1 

SuperF 

 

20 2 2 

S-Attacker 

 

40 1 3 

 

  



Cronograma 
 Visão geral: 

Fase Metas Começa Termina # dias 

#1: GDD 1. Documentar o conceito do 
game, incluindo todos os 
aspectos. 

13/03/2012 03/04/2012 21 

#2: Protótipo 1. Prova de conceito do 
game incluindo 
movimentação de 
modelos e detecção de 
colisão; 

2. Definição de variáveis de 
controle do sistema de 
dificuldade; 

3. Detecção de comandos do 
usuário e movimentação 
pelo mapa; 

4. Disposição de elementos 
na tela; 

5. Definição de modelo de 
controle para o final do 
game (3 finais possíveis). 

03/04/2012 03/05/2012 30 

#3: Versão beta 1. Protótipo executável para 
experimentação; 

2. Ilustrações finais; 
3. Modelos finais; 
4. Demonstração, captura de 

feedback e solução de 
bugs; 

5. Janelas de créditos e 
abertura. 

03/05/2012 31/05/2012 28 

#4: Versão final 1. Jogo completo com 
mísseis disponíveis, 
reciclador, HUDs, mapa e 
sistema de decisão do fim 
do jogo; 

2. Ajustes finos na mecânica 
do jogo. 

31/05/2012 28/06/2012 28 

 


