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 __________________________________________________________________________________________ 

Abstract 
Este artigo apresenta algumas sugestões para a aplicação do paradigma de 
programação orientada a aspectos (AOP) no desenvolvimento de jogos, em 
resposta aos problemas ocasionados pela implementação ortogonal e dispersa de 
algumas características neste tipo de software. A intenção final é permitir uma 
melhor familiarização da comunidade de desenvolvedores de jogos com a recente 
tecnologia, permitindo a transformação de incertezas em oportunidades. 
Keywords: Programação Orientada a Aspectos (AOP), paradigmas, implementação  
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 1 Introdução 

Para o bem ou para o mal, novidades 
relacionadas ao desenvolvimento de software, 
quando adotadas, podem acarretar mudanças em 
diferentes etapas do processo. Mudanças, por 
sua vez, comumente originam desconfiança por 
parte de desenvolvedores, gerentes de projeto e 
demais membros da equipe, que se sentem 
inseguros na aplicação dos novos conceitos. Por 
muitas vezes, deseja-se uma maturação da 
recém-surgida tecnologia, seja na forma de 
validações tecnológicas, seja através de 
experimentos e estudos na academia. 

A Programação Orientada a Aspectos 
(Aspect-Oriented Programming, ou 
simplesmente AOP) representa uma novidade e, 
conseqüentemente, pode ser associada a riscos e 
incertezas, principalmente quando aplicada em 
contextos específicos, como o desenvolvimento 
de jogos. Tais riscos, entretanto, precisam ser 
transformados em oportunidade, dados os 
potenciais benefícios dessa nova tecnologia. 

AOP traz uma evolução aos atuais 
paradigmas de programação, principalmente o 
paradigma orientado a objetos, que possui forte 
expressão no desenvolvimento de jogos [5]. Em 
linhas gerais, AOP se propõe a resolver um 
problema comum no paradigma OO: a 

implementação dispersa (scattered, ou 
“espalhada”) de funcionalidades ortogonais ao 
modelo de objetos, resultando em trechos de 
código contendo, de maneira entrelaçada, a 
implementação de diferentes propriedades da 
aplicação [8]. Isso dificulta, conseqüentemente, 
sua manutenção e a reutilização de 
componentes. Alguns exemplos típicos dessas 
propriedades, cuja implementação modularizada 
é um desafio no paradigma OO, são o 
tratamento de erros, o controle de concorrência, 
segurança e persistência. 

Justamente pelo fato de AOP constituir uma 
tecnologia recente, não é esperado, 
conseqüentemente, que exemplos de aplicações 
de AOP ao projeto e implementação de jogos 
sejam encontrados com facilidade. De fato, 
buscas relacionando os dois temas, efetuadas 
nos mais bem conceituados portais de suporte ao 
desenvolvimento de jogos (como o Gamasutra 
[2] ou o GameDev.net [3]), não apontam 
resultados. Analogamente, a lista de projetos de 
pesquisa, protótipos, aplicações e plataformas de 
suporte, catalogada no AOSD.NET [4] 
(principal ponto de referência de AOP na Web), 
não indica trabalhos nesse contexto. 

Tais fatos levam à conclusão de que o 
ineditismo e a incerteza relacionados a AOP 
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estão fazendo com que o potencial da nova 
tecnologia seja subexplorado por 
desenvolvedores de jogos. 

Em um contexto geral, acredita-se que  
muitas dúvidas sejam originadas da intenção de 
se aplicar AOP ao processo de desenvolvimento 
[1], como: Que tipos de benefício são 
esperados? Como utilizar aspectos em código já 
existente? O quão difícil é a curva de 
aprendizado? Por onde começar? 

Em se tratando do desenvolvimento de 
jogos, tais dúvidas e incertezas continuam sendo 
pertinentes e merecem, adicionalmente, uma 
análise mais cautelosa, devido a peculiaridades 
específicas do projeto e implementação de 
jogos. Este artigo, portanto, procura justificar e 
exemplificar a aplicação de AOP ao 
desenvolvimento de jogos, incentivando 
produtividade através da modularização das 
propriedades ortogonais de um jogo, atualmente 
implementadas de maneira dispersa e 
entrelaçada. Espera-se que o trabalho proveja 
um ponto inicial para que a comunidade de 
desenvolvedores de jogos possa evoluir acerca 
do tema, eliminando incertezas e mantendo o 
foco nos benefícios da nova tecnologia. 

Este artigo está estruturado da seguinte 
maneira: a seção 2 apresenta os problemas da 
implementação de características de natureza 
ortogonal. A seção 3, por sua vez, apresenta 
como a programação orientada a aspectos 
soluciona esses problemas. A seção 4 
exemplifica cenários de aplicação de AOP em 
jogos e a seção 5, por fim, realiza conclusões 
acerca do trabalho realizado. 

2 Características Ortogonais e suas 
Implicações 
O paradigma de programação orientado a 
objetos é reconhecido como um dos mais 
produtivos e utilizados da atualidade [6]. Devido 
ao fato do modelo de objetos permitir uma 
melhor expressão dos problemas do mundo real, 
esse paradigma coopera de maneira bastante 
oportuna com a Engenharia de Software. 
Conceitos como encapsulamento e information 
hiding permitem uma melhor estruturação e 
controle de acesso a dados, que não estão 
separados de suas operações. Interfaces e 

polimorfismo, por sua vez, oferecem alto grau 
de abstração ao programador, ao permitirem a 
especificação de um comportamento comum 
para conceitos relacionados. Por fim, a 
orientação a objetos estimula o reuso e facilita a 
manutenção de código [7]. 

Observa-se, entretanto, que o paradigma 
OO não é suficiente para capturar, de maneira 
clara, algumas características específicas da 
aplicação que se deseja implementar [8]. Essas 
características problemáticas são aquelas cuja 
implementação necessita atravessar várias 
classes (possivelmente não-relacionadas) do 
código-fonte da aplicação. Um exemplo típico é 
a capacidade da aplicação em registrar (ou 
“logar”) o acontecimento de determinados 
eventos durante sua execução. Em vez do 
programador especificar de maneira modular e 
centralizada como se dará o processo de logging 
da aplicação, a implementação deste requisito 
está espalhada pelas diversas camadas da 
arquitetura da aplicação, atuando de maneira 
invasiva e se misturando ao código da lógica de 
negócio de várias classes. 

A situação é ainda pior no caso em que os 
requisitos da aplicação resultam na necessidade 
de implementação de várias características de 
natureza ortogonal, como ilustrado na Figura 1. 
O entrelaçamento e a dispersão na 
implementação dessas características provocam 
uma série de implicações que afetam o 
desenvolvimento da aplicação em diferentes 
variáveis [9]: 

• Rastreabilidade: a correspondência 
entre uma característica da aplicação e 
sua implementação (dispersa em várias 
classes) se torna mais difícil de ser 
atingida; 

• Produtividade: um desenvolvedor, 
responsável pela implementação de uma 
classe, deveria manter o foco na 
finalidade principal da classe, mas 
encontra-se obrigado a dispersar sua 
atenção em diversas preocupações 
secundárias; 

• Reuso: uma classe que implementa 
múltiplas características secundárias não 
poderá, provavelmente, ser prontamente 
incorporada a outras aplicações que 
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demandem a mesma funcionalidade 
principal implementada na classe; 

• Qualidade: o entrelaçamento de código 
pode esconder problemas de 
implementação, além do fato de que uma 
ou mais das várias características 
implementadas na classe possa não 
receber a devida atenção do 
desenvolvedor; 

• Extensibilidade: a inclusão de uma nova 
característica de natureza ortogonal irá 
causar a mudança de várias classes, 
podendo gerar inconsistências e 
aumentar o esforço de testes necessário 
para garantir que as mudanças não 
introduziram defeitos. 

Figura 1. Código entrelaçado resultante da implementação 
de características de natureza ortogonal da aplicação 

Padrões de projeto e soluções de domínio 
específico (como frameworks e servidores de 
aplicação, ou ainda game engines no caso de 
jogos) são comumente utilizados como solução 
ao problema da implementação de 
características ortogonais de uma aplicação. 
Entretanto, essas abordagens apenas atenuam os 
sintomas, não sendo capazes de resolvê-los de 
maneira satisfatória. Enquanto padrões de 

projeto não eliminam por completo a 
implementação invasiva, soluções de domínio 
específico são alternativas ad hoc e, portanto, 
não possibilitam reuso [9]. 

O desenvolvimento de jogos de computador 
também está subordinado à necessidade de 
implementação de características de natureza 
ortogonal. Muitas delas, inclusive, são as 
mesmas que comumente se apresentam em 
outros tipos de software, como logging, 
distribuição e persistência. Uma análise um 
pouco mais objetiva, entretanto, revela que 
jogos possuem um conjunto bem peculiar de 
características ortogonais, cuja implementação 
está sujeita aos mesmos problemas apresentados 
acima. 

A implementação do score do jogador é um 
exemplo bastante interessante. Geralmente, são 
vários os eventos do jogo que podem ocasionar 
a atualização do score. Nos jogos da família 
Super Mario Bros. [10], por exemplo, o jogador 
pode ganhar pontos ao coletar moedas, derrotar 
inimigos ou através de conversão do tempo 
restante em bônus quando uma fase é concluída. 
Seria possível imaginar, adicionalmente, que o 
jogador fosse penalizado em seu score em 
diferentes situações, como quando esquecesse 
de alimentar Yoshi, seu pequeno dragão de 
estimação. 

Provavelmente, as implementações dos 
eventos de coleta de moedas, ataque a inimigos, 
conclusão de fases e a alimentação de Yoshi 
encontram-se em partes distintas do código. 
Entretanto, a atualização do score do jogo está 
implementada de forma dispersa, espalhada em 
cada uma das partes que implementam esses 
eventos e se misturando com código que não 
está relacionado ao score do jogo. 

Outros exemplos de características 
ortogonais específicas de jogos são a atualização 
do nível de dificuldade do jogo, a manutenção 
do estado de personagens e a execução de sons e 
animações em reação a eventos específicos, 
entre outros. Essas características, assim como 
características comuns a outros tipos de 
software, compartilham a necessidade de um 
mecanismo mais apropriado de implementação, 
de modo que possam ser codificadas de maneira 
mais natural, produtiva e reusável. 
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3 AOP como Solução 
A programação orientada a aspectos representa 
uma possibilidade para a modularização da 
implementação de uma característica de 
natureza ortogonal. AOP permite que 
características deste tipo sejam implementadas 
de maneira fracamente acoplada às demais 
características da aplicação, combinando todas 
as características ao final. 

A unidade de modularização de AOP é 
chamada de aspecto. Geralmente, cada aspecto 
é responsável por implementar uma única 
característica ortogonal. Desse modo, um 
processo de desenvolvimento que utiliza AOP 
passa por três etapas distintas: a identificação de 
características ortogonais, a implementação de 
cada uma dessas características na forma de 
aspectos e a junção das implementações de todas 
as características para a formação da aplicação 
final. Esta última etapa, também chamada de 
weaving, geralmente antecede a compilação 
final e é realizada automaticamente por pré-
processadores ou “compiladores AOP”. 

Soares e Borba [16] ilustram bem o 
conceito de weaving através da Figura 2, em que 
os componentes A e B de uma aplicação, cuja 
comunicação foi inicialmente implementada de 
maneira local, passam a se comunicar 
remotamente após a aplicação ser compilada em 
conjunto com um “aspecto de distribuição”. É 
possível perceber, portanto, que o processo de 
weaving combina a parte do código da aplicação 
que não diz respeito a características ortogonais 
com os aspectos que implementam, de maneira 
modular, essas características ortogonais. 

É interessante observar que, caso o processo 
de weaving não seja realizado até a compilação 
final da aplicação, a mesma ainda assim poderá 
ser executada (embora sem apresentar as 
características ortogonais), pois os aspectos são 
implementados de maneira não-invasiva. Em 
outras palavras, com AOP é possível habilitar e 
desabilitar, em tempo de compilação, a presença 
de funcionalidades em uma aplicação, desde que 
essas funcionalidades tenham sido 
implementadas em aspectos. 

Uma vez entendido o processo de 
desenvolvimento orientado a aspectos, resta 
compreender como um aspecto consegue 

modularizar a implementação de uma 
característica ortogonal. As instâncias mais 
comuns de AOP realizam isso através de dois 
conceitos-chave: a identificação de pontos 
especiais do código (join points) da aplicação e 
a especificação de comportamentos (advices) 
associados a cada um desses join points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2. O processo de weaving ilustrado através de 
um aspecto de distribuição [16] 

Um join point é um ponto específico do 
código fonte da aplicação. Exemplos típicos de 
join points são a chamada de um método, a 
atribuição de um valor a uma variável ou a 
leitura do valor de uma variável. Um join point 
pode ser especificado em um maior nível de 
detalhe. Por exemplo, é possível definir um join 
point como sendo a chamada do método de 
nome “GameOver” da classe “GameCycle”. 
Adicionalmente, é possível definir um joint 
point em termo de outros join points, utilizando 
operadores como “and” (&&), “or” ( | | ) e “not” 
(!). 

Para determinar o que deve ser feito quando 
um join point é atingido na execução do código-
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fonte da aplicação, um aspecto define uma 
entidade chamada advice. O uso mais comum de 
advices é especificar o que deve ser feito antes, 
depois ou no lugar do código referente a um join 
point. Neste artigo, esses tipos de advices serão 
rotulados como sendo do tipo before, after e 
around, respectivamente. Por exemplo, um 
advice do tipo after poderia determinar que, 
após a chamada do método “GameOver”, um 
outro método que analisa se o jogador deve 
entrar para a lista de top scores deve ser 
chamado. 

É possível extrair informações, em tempo 
de execução, do estado da aplicação quando o 
código referente a um join point é executado. 
Por exemplo, caso um join point se refira à 
chamada de qualquer método da classe 
“Fachada”, é possível ao aspecto identificar qual 
o nome, tipo de retorno e valor dos argumentos 
do método invocado quando o join point for 
interceptado pelo aspecto na execução da 
aplicação. 

Adicionalmente, é permitida a utilização de 
aspectos para inserir novos campos e métodos a 
uma classe. Declarações de um aspecto que 
realizam tais tarefas são chamadas de 
declarações inter-type. 

Por fim, em um aspecto, tal qual em uma 
classe, podem estar definidos métodos e 
atributos. Isso é útil quando se faz necessário o 
armazenamento de um conjunto de valores para 
representar um estado relativo à característica 
ortogonal a que o aspecto se propõe a 
implementar, assim como ações para manipular 
esse estado. 

4 Cenários de Aplicação de AOP 
Esta seção identifica na prática alguns cenários 
relacionados à implementação de características 
ortogonais em que AOP poderia ser aplicada 
para a obtenção de uma maior produtividade. 
Cada cenário é descrito em termos dos join 
points a serem interceptados e dos advices a 
serem disparados . É importante observar que os 
exemplos englobam tanto cenários específicos 
ao desenvolvimento de jogos como cenários 
comuns a demais tipos de software. 

4.1  Manutenção de score 
Como descrito anteriormente, diferentes 
eventos, implementados em diferentes partes do 
código, provocam modificações no score do 
jogo. Recomenda-se, nesse caso, que o score do 
jogo seja um atributo do próprio aspecto que se 
propõe a implementar essa funcionalidade. Os 
join points a serem interceptados pelo aspecto 
devem corresponder às chamadas dos métodos 
do jogo capazes de alterar o score. Em uma 
arquitetura bem elaborada, esses métodos 
estariam presentes em classes referentes às 
regras de negócio do jogo, não se misturando 
com código de interface gráfica ou de acesso a 
dados. Desse modo, recomenda-se que os join 
points estejam limitados às classes da camada de 
negócio do jogo. 

Os advices relacionados aos join points 
definidos no aspecto devem ser do tipo after e 
capazes de extrair informações relevantes do 
estado do jogo, de modo a incrementar ou 
decrementar o score. A extração dessa 
informação está altamente acoplada à lógica do 
jogo. Por exemplo, pode-se supor que no jogo 
Brick Out ou Arkanoid [11], ilustrado na Figura 
3, os métodos responsáveis pela atualização de 
score são aqueles que recebem como parâmetro 
um array, que contém os blocos ainda não 
atingidos, e realizam manipulações no mesmo, 
possivelmente invocando rotinas de checagem 
de colisão. Neste caso, o aspecto deve ser capaz 
de extrair o valor (dos elementos) do array após 
a chamada do método e aplicar atualizações de 
score caso novos blocos tenham sido atingidos. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Screenshot do jogo Arkanoid 
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4.2  Transição entre Fases do Jogo 
Em diversos jogos, principalmente em jogos 
mais antigos ou jogos de tabuleiro, fases (ou 
estágios) são bastante semelhantes entre si, 
havendo apenas uma pequena variação entre os 
componentes do jogo. Por exemplo, no jogo 
educativo para PC Spelling Blizzard [13], no 
qual o personagem deve coletar letras para 
formar palavras, a única diferença entre uma 
fase e outra é a localização das letras, dos 
inimigos (ursos polares) e obstáculos do terreno 
(árvores e lagos). Dessa forma, é possível 
imaginar um aspecto que intercepte join points 
responsáveis pela inicialização de cada um dos 
componentes que variam ao longo das fases, 
devendo os advices relacionados a esses join 
points implementar as especificidades desses 
componentes (posição, velocidade, cor, sprite de 
animação, etc.) de acordo com a fase corrente. 
Assim, o jogo pode ser originalmente 
implementado como apenas uma única fase, 
cabendo ao aspecto a responsabilidade de 
realizar a transição e mudança de 
comportamento do jogo entre as fases. 

Para jogos caracterizados por fases muito 
independentes e variadas entre si, a aplicação 
desse tipo de aspecto se torna, obviamente, 
bastante limitada. Um exemplo típico é o jogo 
Battletoads [12], para Super Nintendo, no qual 
na primeira fase o personagem se movimenta e 
pula em superfícies (estilo “plataforma 
isométrica”), na segunda fase o personagem 
desce por um túnel pendurado em uma corda 
(movimentação apenas bidimensional), na 
terceira fase o personagem pilota uma “moto 
espacial” (rolamento automático da tela) e assim 
por diante, oferecendo experiências de 
jogabilidade bastante diversificadas. 

4.3  Manutenção do Nível de Dificuldade 
A implementação da atualização do nível de 
dificuldade e seu impacto no jogo também pode 
estar implementada de maneira bastante dispersa 
pelo código. Por exemplo, no jogo Pac-Man um 
novo nível de dificuldade pode estar 
caracterizado por itens diversos como a 
elaboração de um labirinto mais complexo, o 
aumento da velocidade dos fantasmas e a 
diminuição do tempo em que o Pac-Man se 

torna imune aos fantasmas após comer  as 
“pastilhas de vitamina” que se encontram em 
cada canto do labirinto. Assim como no caso do 
aspecto de manutenção de score, é interessante 
que o nível de dificuldade seja modelado como 
um atributo do aspecto a ser implementado. 

Em relação à atualização do nível de 
dificuldade, recomenda-se verificar se os join 
points do aspecto podem estar relacionados a 
outros aspectos. Por exemplo, o nível de 
dificuldade pode aumentar de maneira 
proporcional ao score do jogador (como no caso 
do jogo Tetris [14]) ou após a transição de uma 
fase (como acontece na maioria dos jogos). Este 
é um interessante caso em que os join points a 
serem interceptados pelo aspecto estarão se 
referindo a código definido em um outro 
aspecto, e não em uma outra classe. Mais uma 
vez, recomenda-se a utilização de advices do 
tipo after capazes de verificar se o status do jogo 
foi alterado de alguma maneira relevante, no 
sentido de provocar atualizações no nível de 
dificuldade. 

4.4 Execução de Música e Efeitos Sonoros 
A execução de sons em jogos pode ser tão 
invasiva e dispersa quanto a implementação da 
funcionalidade de logging. São extremamente 
diversos os eventos que ocasionam a execução 
de efeitos sonoros (coleta de itens, morte do 
personagem, fase completada, etc.) e de música 
(início do jogo, mudança de fase, “mestre da 
fase” se aproximando, etc.). 

A utilização de AOP, neste caso, é bastante 
intuitiva. Recomenda-se que o aspecto 
referencie um conjunto de join points (e não 
apenas um), no qual cada join point é 
responsável por agrupar os eventos e métodos 
relacionados ao disparo (ou cancelamento) de 
um único som específico. Cada advice, 
relacionado a um join point do grupo, pode ser 
tanto do tipo before quanto do tipo after, 
iniciando o efeito sonoro (ou a música) antes ou 
após a interceptação do joint point, dependendo 
da situação. Por exemplo, o lançamento de uma 
magia em um jogo de luta pode demandar que o 
lutador emita um grito antes do lançamento da 
magia, enquanto o som de um soco deve ser 
executado após o adversário ser atingido. 
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O fato de aspectos interferirem em uma 
aplicação de maneira não-invasiva, podendo 
conseqüentemente ser desabilitados quando 
desejado, pode levar a uma abordagem 
alternativa de desenvolvimento em relação a 
efeitos sonoros e música: uma versão inicial do 
jogo pode ser implementada de maneira “muda”, 
isto é, sem a emissão de sons, enquanto versões 
futuras podem se preocupar exclusivamente com 
a implementação do som através de aspectos. 
Esta tática também poderia ser realizada sem a 
utilização de AOP, mas o impacto da extensão e 
manutenção do jogo causado pela 
implementação invasiva de uma segunda versão, 
sem a utilização de aspectos, seria bem maior.  

4.5 Detecção de Colisão 
A detecção de colisão também pode estar 
implementada de maneira dispersa e entrelaçada 
em um jogo. Considerando-se o clássico jogo 
Asteroids [25], por exemplo, é interessante 
realizar a detecção de colisão em diferentes 
situações: 

• Após a movimentação da nave do 
jogador, para verificar se ela colidiu com 
um asteróide (e vice-versa); 

• Após a movimentação do tiro da nave do 
jogador, para verificar se ele colidiu com 
um asteróide ou uma nave alienígena (e 
vice-versa); 

• Após a movimentação do tiro de uma 
nave alienígena, para verificar se ele 
colidiu com um asteróide ou com a nave 
do jogador (e vice-versa). 

A adição de múltiplos jogadores ao jogo 
aumenta de maneira exponencial as situações 
em que se deseja realizar a checagem de colisão. 
Dessa forma, a implementação de um aspecto 
que intercepte join points relacionados a essas 
situações se mostra interessante. 

Os advices relacionados a esses join points  
poderiam ser do tipo around, isto é, o código do 
advice executaria no lugar do código do join 
point interceptado. Entretanto, o código do 
advice, após a checagem de colisão e 
atualização do status do jogo com os resultados, 
poderia conter uma chamada explícita ao código 
original interceptado. Essa chamada ao código 
original é um recurso interessante de advices do 

tipo around e é realizada através da chamada de 
um método especial, geralmente intitulado 
proceed. 

4.6 Implementação da Inteligência Artificial 
É natural que a inteligência artificial (IA) de um 
jogo esteja distribuída por todo o jogo. Nos 
jogos da série Civilization [26], por exemplo, a 
IA pode ser observada em diferentes situações, 
como por exemplo: 

• Na movimentação e decisão de 
ataque/fuga de cada unidade militar 
adversária; 

• Na escolha do próximo produto a ser 
construído por uma cidade adversária; 

• Nas negociações entre líderes de 
civilizações adversárias, que podem 
resultar em alianças militares, paz, 
cessar-fogo ou guerra entre civilizações; 

• Na estratégia adotada por cada 
civilização adversária para vencer o jogo 
(dominação militar, conquista da corrida 
espacial, dominação cultural, etc.). 

Dessa forma, pode ser interessante a 
existência de um aspecto que modularize 
algumas especificidades da IA do jogo, 
possivelmente através de advices do tipo around 
que implementam um comportamento 
inteligente no lugar de ações randômicas ou 
previsíveis executadas por um agente. 

Assim como foi apresentada uma 
abordagem incremental para a implementação 
de efeitos sonoros e música em um jogo 
(primeira versão “muda”, segunda versão 
completa), é possível a utilização de AOP para 
criar uma versão inicial do jogo com inteligência 
limitada e, em seguida, adicionar uma IA mais 
refinada em uma versão posterior, através de 
aspectos.  

4.7 Logging, Persistência, Concorrência e 
Distribuição 
Muitas características de natureza ortogonal não 
dizem respeito apenas a jogos de computador, 
sendo comumente requisitadas também para 
outros tipos de aplicação. Este subseção discute 
algumas dessas características, sem abandonar o 
contexto de desenvolvimento de jogos 
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A funcionalidade de logging é uma opção a 
mais para a depuração de um jogo, pois permite 
que o programador identifique, em detalhes, 
como se deu o fluxo de chamadas de métodos de 
seu jogo em uma determinada execução. A 
implementação de logging, entretanto, é 
extremamente invasiva: mesmo através de 
macros que abstraem o mecanismo de logging 
utilizado (arquivo, filas de mensagens, 
solicitação a um game engine, etc.), chamadas 
de logging ficam espalhadas por todo o código 
da aplicação. 

A funcionalidade de distribuição de um jogo 
(isto é, a capacidade do mesmo em realizar 
chamadas a procedimentos remotos), por sua 
vez, é requisito indispensável em grandes 
lançamentos do mercado. Como exemplos 
típicos de aplicações que usufruem dessa 
funcionalidade, é possível citar o mais popular 
first-person shooter de todos os tempos, o 
Counter Strike [24], e a família de jogos 
embutida no serviço de mensagens instantânea 
MSN Messenger [15] (como campo minado, 
xadrez, etc.), que implementam especificidades 
de distribuição para permitir que dois ou mais 
usuários comuniquem-se remotamente entre si. 
Esta funcionalidade, entretanto, também é 
tradicionalmente implementada de maneira 
invasiva. A introdução da distribuição em um 
jogo demanda, por exemplo, que novos tipos de 
exceção sejam tratados e que a busca e o registro 
de serviços sejam implementados.  

A funcionalidade de persistência apresenta-
se útil em um jogo ao armazenar configurações 
específicas de cada jogador, top scores, jogos 
salvos e mapas a serem carregados em memória, 
entre outros. A ortogonalidade dessa 
funcionalidade, entretanto, está na constatação 
de que uma quantidade significativa de módulos 
da aplicação é afetada para implementá-la [23]. 
A maneira na qual esses módulos são afetados 
varia desde a forma de obtenção de uma 
interface de comunicação com o mecanismo de 
persistência até o controle de transações para 
operações em bancos de dados. 

Por fim, a concorrência é uma 
funcionalidade que se mostra cada vez mais 
essencial ao desenvolvimento de jogos. Threads 
são criadas e disparadas para executar  
renderizações na tela, interpretar a entrada 

fornecida por cada usuário (mouse, teclado, 
joystick, etc.) ou gerenciar o comportamento e 
ciclo-de-vida de personagens não-jogadores, por 
exemplo. Entretanto, a criação de threads e 
tarefas de sincronização em geral também agem 
sobre o código da aplicação de forma invasiva.  

Conforme a discussão realizada acima, as 
funcionalidades apresentadas nessa subseção, 
embora inicialmente vislumbradas para o 
desenvolvimento de qualquer software em geral,  
possuem também forte aplicação na 
implementação de jogos. Como esperado, 
constata-se que essas funcionalidades podem ser 
classificadas como características de natureza 
ortogonal, ocasionando os mesmos problemas 
discutidos na seção 2. Felizmente, por se 
tratarem de funcionalidades extremamente 
comuns também a outros tipos de aplicação, 
estudos sobre a aplicação de padrões de projeto 
e programação orientada a aspectos como uma 
alternativa para modularizar essas 
funcionalidades já foram desenvolvidos [16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23] e continuam em evolução. 
Dessa maneira, este trabalho se restringe apenas 
a referenciar trabalhos anteriores que possam vir 
a serem úteis na implementação dessas 
funcionalidades em jogos. 

5 Conclusões 
Este artigo apresentou os problemas em relação 
à implementação ortogonal e dispersa de  
algumas características de jogos de computador 
e sugeriu, através de cenários reais, a 
programação orientada a aspectos como solução. 

Muitos são os caminhos que podem ser 
desenvolvidos a partir deste trabalho. O autor 
reconhece que, de modo a validar os conceitos e 
sugestões apresentadas, protótipos de jogos que 
se utilizam de AOP precisam ser desenvolvidos. 
Espera-se que o feedback na elaboração desses 
protótipos possa, adicionalmente, levantar 
outros cenários interessantes em que é possível 
aplicar AOP. 

Outro trabalho interessante consistiria em 
verificar a viabilidade e utilidade da 
implementação de um motor para jogos 
orientado a aspectos. O contrato estabelecido 
entre o motor e o jogo, portanto, se daria na 
forma de implementação de join points pré-
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definidos pelo motor. De modo a testar um sub-
conjunto específico do jogo, por sua vez, 
bastaria habilitar e desabilitar no motor o 
weaving de determinados aspectos com o 
código-fonte original. Isso pode ser interessante 
para ajudar programadores e testadores a 
isolarem erros no código-fonte de jogos. 

Embora não tenham sido apresentados, 
existem alguns cuidados que devem ser tomados 
em relação à utilização de AOP no 
desenvolvimento de aplicações, sendo 
interessante um embasamento mais completo 
antes da implementação de aplicações mais 
críticas ou de maior escala. Por exemplo, a 
manutenção de uma aplicação (como mudanças 
de nomes de métodos) pode fazer com que um 
join point não seja mais interceptado por um 
aspecto que antes o interceptava. A maturação 
de ferramentas de suporte a AOP, entretanto, 
pode auxiliar em situações desse tipo. 

A própria programação orientada a aspectos 
é uma tecnologia em evolução: novos join points 
são definidos, novas ferramentas de suporte são 
desenvolvidas (e possivelmente integradas a 
IDEs) e novas linguagens de programação 
passam a permitir a incorporação do paradigma. 
Apesar desse dinamismo, as sugestões 
apresentadas neste trabalho foram construídas 
através dos fundamentos básicos da AOP e 
ilustram com exemplos reais, de maneira prática 
e sem restrições, como o paradigma pode 
auxiliar a implementação de jogos. Espera-se, 
dessa forma, que reflexões sejam estimuladas na 
comunidade de desenvolvedores de jogos, 
levando a uma discussão mais aprofundada 
sobre a exploração do potencial da programação 
orientada a aspectos neste contexto específico. 
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