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RESUMO 

Os jogos eletrônicos vêm sendo uma ferramenta utilizada para 
diversas vertentes, dentre elas, a Arquitetura e o Urbanismo. O 
artigo abordará um estudo direcionado à interligação do jogo The 
Sims 4 com o planejamento urbano e arquitetônico de ambientes 
simulados pela desenvolvedora EA Games™. Fará também uma 
análise das cidades já existentes no game, bem como suas 
moradias, áreas de convívio social e lotes livres para a criação de 
residências ou negócios. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estudar arquitetura e urbanismo é incluir em suas 

análises elementos que circundam a constituição social e tudo o 

que rege a vida urbana. Jogos de simulação que contêm em suas 

estruturas recursos da realidade, podem ser explorados pela área 

supracitada.  

As novas tecnologias permitiram que as mídias 

interativas servissem como suporte para a criação de projetos e 

planejamentos estruturais. A saga The Sims™ desde seu primeiro 

lançamento, permitiu que arquitetos e engenheiros pudessem fazer 

uso de seus recursos para pôr em prática conhecimentos da área de 

construção e design, assim como fazem ao utilizar as plataformas 

em 2D, 3D e BIM. A aparência lúdica e aproximada da rotina do 

jogador, facilita a interação e uso do ambiente oferecido pelo 

game. As outras edições do jogo permitiram que as narrativas 

fossem trabalhadas e mais cidades incluídas. O último lançamento 

da saga, The Sims 4, dispõe de 3 cidades bem estruturadas e 

desenvolvidas. Em virtude disso, a quarta edição foi escolhida 

como objeto de análise tendo como metodologia regente os 

estudos de arquitetura e urbanismo. 

O jogo apresenta uma habilidade de criação e 

exploração do âmbito intelectual que é ampla, e esse fato provoca 

curiosidade e permite que sejam vividas situações hipotéticas de 

relacionamento, de meio social e até nas decisões que têm que ser 

tomadas de acordo com as limitações apresentadas, mostrando 

assim, a vivência em um mundo utópico, porém de possibilidades 

reais. 

 
 

2 Ambiente de convívio social do The Sims 4 

A cidade é vista como um conjunto de aspectos e 

vivências de um meio social, portanto, o plano urbano apreciado 

nela passa a ser fundamental para o convívio entre os cidadãos, ou 

como no caso do jogo estudado, entre os avatares humanóides 

chamados de SIMs, termo que faz analogia ao conceito de 

Simulação que envolve toda a mecânica do jogo. O ser humano 

necessita interagir com seus semelhantes para estruturar seus 

ideais e isso também funciona na saga The Sims™, desde quando 

o SIM busca estabelecer um relacionamento estável com sua 

vizinhança, até quando os personagens optam pelas ações 

coletivas. 

 

[...] vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode satisfazer suas 

necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que 

sirva, realmente, para esse fim.  [1] 

 

Consequentemente, a vida nas cidades do The Sims 4 é 

oferecida com a proposta de  fornecer entretenimento para que os 

avatares consigam alcançar as metas e os níveis de satisfação nas 

praças, parques e casas de estilos distintos. Os ambientes de 

convívio social proporcionam uma riqueza de detalhes que se 

assemelham à realidade do ser humano e, por vezes, ultrapassam 

seus elementos com os recursos lúdicos oferecidos pelo game.  

É notório que existem alguns fatores que estão fora do 

âmbito da simulação do real e atentam ao jogador sobre uma 

realidade utópica, mesmo com sua semelhança do traçado urbano 

americano, tais como a ausência de intempéries naturais 

climáticas como chuva, fortes ventos e trovoadas, fragilizou o 

comparativo com o mundo legítimo.   
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IMAGEM 01: Imagem do jogo The Sims 4. (FONTE: EA Games, 2018) 

 

        2.1   Willow Creek 

As cidades de padrão residencial possuem, em sua 

maioria, aparência estadunidense de telhados aparentes e 

diversificados quanto a formas e tamanhos, com configuração 

quadrada da fachada, variada entre arquitetura clássica e moderna. 

Mesmo com os espaços ociosos ao redor dos lotes residenciais 

disponíveis para venda, a utilização do meio de convívio é ativo.  

 
IMAGEM 02: Foto espacial da cidade de Willow Creek. (FONTE: 

Screenshot feito do jogo The Sims 4 pelos autores, 2018) 

 

Em Willow Creek não é diferente, mesmo com suas 

mansões espalhadas pelo traçado, o fornecimento de casas de 

diferentes estilos pode ser encontrado nas opções para venda, que 

são três: Rosa do Riachinho, Pouso do Carvalho e Bangalô do 

Riacho. A primeira é pequena, mas essencial para três pessoas. 

Esta possui uma arquitetura mais arcaica, de móveis antigos e 

cores fechadas, tornando o espaço mais rígido e sério. As 

características seguem semelhantes na Pouso do Carvalho e 

Bangalô do Riacho, apesar de serem maiores. O Bangalô é ideal 

para a morada de três pessoas, pois possui três quartos e dois 

banheiros e a Pouso do Carvalho, quatro quartos e três banheiros, 

qualificando-se como a maior residência com disposição de 

aquisição. 

As opções de lazer são programadas para atender as 

diversas personalidades, o Museu Musas Municipais é relevante 

para os SIMs que procuram conhecimento, estes também podem 

ter acesso ao Arquivo de Willow Creek, que trata-se de uma 

biblioteca aberta ao público. Do contrário, para aqueles que 

apreciam a noite festiva e optam por boates, a cidade também 

oferece a Veludo Boate, onde a vida agitada e a probabilidade de 

relações afetivas são desmedidas. 

Além disso, as pessoas que residem em Willow Creek 

são conhecidas por serem acolhedoras e pelo enaltecimento que 

dão ao plantio nas fazendas. Ronaldo dos Santos [8] explica que o 

paisagismo contribui para o bem estar físico e mental, 

caracterizado pela harmonia de uma paisagem equilibrada, 

saudável e bela. O ambiente paisagista cumpre o seu papel 

ecológico proporcionando ao indivíduo vários benefícios, através 

da interação natureza e ser humano. Logo, percebe-se a 

valorização dos moradores de Willow Creek com o paisagismo ao 

analisar que toda a cidade é tomada por um verde florestal e por 

possuir um parque chamado Flor da Magnólia,  propondo 

momentos proveitosos quanto aos níveis de satisfação do SIM. 

     2.2.     Oasis Springs 

A cidade Oasis Springs é eclética em relação ao uso da 

arquitetura, nota-se esse fator ao visitar as casas disponíveis para 

aquisição: Pedacinho da Gramada e a Rio Verde, onde podem-se 

encontrar jardins ao redor, grandes cortinas e janelas em arco no 

interior. O restante das moradas são rodeadas de rochas e areia 

expressando um estilo mais latino, remetendo a um clima onde a 

população tem a pele avermelhada, seguindo o padrão da família 

Caliente. A paleta de cores tem tons vibrantes, valorizando as 

paisagens secas típicas da América Central 

 

IMAGEM 03: Foto espacial da cidade de Oasis Springs. (FONTE: 

Screenshot feito do jogo The Sims 4 pelos autores, 2018) 

 

SBC – Proceedings of SBGames 2018 — ISSN: 2179-2259 Culture Track – Short Papers
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A casa Pico de Yuma é aparentemente a mais luxuosa, 

pois possui três pavimentos, grandes cômodos de convivência 

comum, ainda predominando as janelas em arco, as cortinas e os 

tons escuros. Em contrapartida, existem as residências populares 

com baixo valor de aquisição: Chapada Movediça e a Pedra 

Escavada, que podem ser consideradas como kitnets, por contar 

com apenas um quarto, sendo a habitação ideal para quem deseja 

morar sozinho ou está no início da vida virtual. A casa Recanto da 

Primavera possui três quartos e nenhuma janela em arco, ao invés 

disso, conta com portas de correr de vidro que deixam a vista 

externa livre para quem está na sala de jantar.  Os lotes 

residenciais populares de dois quartos são: Quinta das Palmeiras, 

Pedreira Vista e Morada dos Agaves. 

A civilização externa urbana viabiliza os mesmos 

espaços utilizados para entretenimento, o Museu Assado dos 

Futuros, o Salão Explosão Solar, a Academia Queimadores e 

Construtores, Bar Suco de Cascavel e Parque Flor do Deserto. 

Meios de escape da rotina, ideais para todos os usufrutuários das 

localidades. 

Raquel Rolnik [6]  fala do lazer como algo encarnado na 

cidade, que se estreita na relação de uns cidadãos com os outros. 

Ainda segundo Raquel o lazer passa a ser o componente 

primordial da denominada qualidade de vida, termo muito 

contemporâneo. 

Visto isso, considera-se importante a atuação de espaços 

para entretenimento, de forma que venham a oferecer qualidade 

de vida de modo geral e ambientes de convívio social para o SIM.  

Contribuindo para que ele avance níveis e mantenha uma 

estabilidade emocional. 

      2.3       NewCrest 

NewCrest é uma cidade nova para o jogador utilizar-se 

de suas estratégias e planejamentos para fazer funcionar um novo 

local de convívio de acordo com a mecânica de sua preferência. O 

desafio é saber utilizar o espaço urbano de forma harmônica e que 

seja condizente com as outras extensões. 

 
IMAGEM 04: Foto espacial da cidade de NewCrest. (FONTE: 

Screenshot feito do jogo The Sims 4 pelos autores, 2018) 

3        ANÁLISE 

Foram contabilizados três lotes disponíveis para criação 

de residenciais e de negócios em Willow Creek e nove em Oasis 

Springs. Todos os distritos expressam um desenvolvimento 

urbano onde, visivelmente, as cidades são milimetricamente 

planejadas com seus terrenos alocados de forma harmônica, 

jardins espalhados por todos os espaços e praças ao ar livre. 

José Augusto de Lira Filho [5] mostra o valor do 

paisagismo quando diz que em princípio, todas as artes buscam a 

perfeição, a harmonia, a excelência, utilizando-se, para isso, 

diferentes meios de expressão, dentro dos princípios de estética. 

Visto isso, constata-se que as áreas de convivência das cidades são 

extensas e, em alguns casos, ocupam mais espaços do que os 

terrenos mobiliários, proporcionando conforto e entretenimento 

nas praças, parques e espaços de culinária que o jogo oferta.  

As casas, assim como os personagens, são construídas 

conforme a aspiração do gamer e os limites do jogo, pois alguns 

mobiliários ou materiais de construção podem estar indisponíveis. 

Todavia, este fato não impede a amplitude das variedades 

construtivas. É possível escolher a forma, as cores, o formato e a 

direção dos telhados, a iluminação e tudo o que for necessário 

para sobrevivência e bem-estar do SIM.  

Além da análise do espaço para locação, o jogador 

precisa observar e examinar a sua vizinhança para estabelecer 

relacionamentos e convívio urbano entre SIMs de sua 

proximidade, pois a socialização ajuda na evolução e no destrave 

de ações. 

A vizinhança dá as boas vindas e visita a residência em 

todo início de jogo. O tipo de ação vai depender dos traços e 

aspirações do personagem. O nível de carisma para conviver bem 

com outros SIMs é trabalhado durante as interações sociais. É 

possível aperfeiçoar outras habilidades praticando determinadas 
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XVII SBGames – Foz do Iguaçu – PR – Brazil, October 29th – November 1st, 2018 926



ações como: culinária, atlética, musical, mecânica, etc. Ficará a 

critério do jogador e em como moldará seu personagem. 

Para manter um bom padrão de vida e se assegurar 

quanto à situação financeira, o personagem terá que conquistar a 

carreira que lhe mantenha estável o suficiente para garantir que 

consiga realizar as obrigações sociais como: pagar conta de 

energia, comprar artigos de uso pessoal e lazer, se desejar até abrir 

o próprio negócio. A rotina do SIM reflete em sua jornada de 

trabalho, desde médico até chefe da polícia, por isso, toda a 

programação do dia será baseada na tarefa profissional escolhida. 

Dentro da arquitetura, os elementos que compõem a 

vida urbana dependem de uma ordem pré-definida estudada pelos 

urbanistas, que é o chamado planejamento urbano. Trata de: 

[...] traduzir metas para o setor público e privado, 

pretendendo a transformação dos espaços, ou o estímulo a certas 

atividades, ou a manutenção de determinadas áreas para que, vista 

no conjunto, a cidade se equilibre nas suas múltiplas funções. [2] 

[7] 

Porém, o jogo já está configurado com lotes em suas 

localidades específicas, além de apresentar restrição de materiais 

de construção, ou seja, de certa forma existem delimitações 

quanto à transformação e criação de áreas, fugindo desta forma do 

que realmente acontece no mundo real. Nota-se também uma 

precariedade na área da saúde, mesmo com a supervalorização de 

áreas arborizadas de convívio o SIM precisaria de um local 

específico para cuidar de sua saúde e isso não existe em nenhuma 

das três cidades. O que torna possível a implantação de um 

hospital proveniente dos gamers. 

 Segundo Kruger e Cruz [4] o game simplifica 

elementos do “real”, mas contribui para passar a ideia de um 

simulacro mais perfeito que a própria realidade, descartando 

problemas sociais comuns no mundo e privilegiando as formas de 

entretenimento.  

4 CONCLUSÃO 

O presente artigo fez uma análise dos elementos 

urbanísticos, arquitetônicos e paisagísticos nas cidades do The 

Sims 4, especificando os lotes, os espaços de convivência e a 

influência na vida dos SIMs. 

Apesar da busca pela realização das construções de 

maneira mais fiel da vida legítima, alguns aspectos podem 

desapontar, mas nada exagerado suficiente para impedir o 

interesse de milhares de pessoas que participam da comunidade do 

The Sims.  

As cidades contidas no The Sims 4 são:  Willow Creek, 

Oasis Spring e NewCrest. A primeira comporta grandes espaços 

verdes ocupados por casas, parque, boate, museu, biblioteca e 

terrenos desocupados, além do clima ameno que remete à 

possibilidade de chuva. A segunda cidade possui uma aparência 

rígida, com vastos espaços desérticos e rochosos, suas cores fortes 

remetem a um clima árido. Por fim, a cidade de NewCrest que 

idealiza um ambiente onde os jogadores podem explorar da forma 

que pretenderem, seja com residências ou setor comercial, isto é, a 

liberdade de expressão possibilita a criação de uma identidade 

própria planejada ou não, a depender do que se almeja.  

O gráfico e as possibilidades de aproximação da vida 

real exploram a influência da arquitetura e do urbanismo em 

campos virtuais, a fim de analisar aspectos estéticos e de vivência. 
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