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Playing a game is the voluntary attempt to 
overcome unnecessary obstacles”. 

Bernard Suits1

1. SUITS, Bernard. The grasshopper: games, life and utopia. Toronto: Broadview Encore 
Editions, 2005. 

“
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Prefácio_

Por Rodrigo Tafner

Desde a fase inicial do planejamento do Curso de Sistemas de Informação 
da ESPM em São Paulo (carinhosamente apelidado pela comunidade ESPM 
de “TECH”), quando decidimos que ofereceríamos três áreas específicas 
para aprofundar os conhecimentos dos estudantes nas aplicações de 
Sistemas de Informação, sendo Games uma delas, dei-me conta do universo 
de possibilidades que essa indústria apresenta a quem se dedica a estudá-
la, desenvolvê-la ou simplesmente admirá-la. Estudamos o que o mundo 
acadêmico estava oferecendo, em especial nos países líderes da indústria 
criativa, e percebemos que a cadeia produtiva de jogos é riquíssima, por seu 
alcance e seu impacto na sociedade, porém, infelizmente, essa é uma área 
subestimada, como muitas outras.

#GoGamers — Estudos de jogos na ESPM é o primeiro produto literário de 
uma iniciativa que completa três anos e já trouxe à Escola debates, workshops 
e cursos sobre a indústria de games, reunindo desenvolvedores, produtores, 
publishers, profissionais envolvidos na produção, integrantes do GameLab 
da ESPM, estudantes de todos os cursos e o público interessado em geral.

Esta coletânea, organizada pelo especialista e supervisor das disciplinas 
de Games do curso TECH, traz artigos produzidos pelas mentes mais 
proeminentes na área de jogos da ESPM, que atuam nos diferentes níveis 
de formação da Escola. Alguns ex-alunos convidados e uma convidada de 
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prestígio internacional também contribuíram para dar origem a este livro, 
formando um mosaico de dimensões complementares ao arcabouço do 
estudo de jogos no Brasil.

Para um curioso sobre a área, como eu (perto dessa turma, só poderia 
definir-me assim, e ainda com muitas ressalvas), esta obra é uma oportunidade 
ímpar de entender um pouco mais sobre diversos aspectos — desde etapas 
da criação de jogos (como UX, animação, classificação e análise) até os 
rumos que a área poderá tomar nos próximos anos, no contexto da América 
Latina. Além disso, o livro evidencia as diversas aplicações possíveis dos 
estudos sobre games (gamificação com diferentes metodologias, utilização 
de jogos para resgate de culturas ancestrais, games publicitários, consumo de 
itens em ambientes de jogos, e resgate de videogames clássicos), bem como 
os impactos sociais dessa área, sob a ótica da psicologia e da cultura.

Leitura diversa e agradável, #GoGamers — Estudos de jogos na ESPM 
demonstra a importância da Escola no contexto de jogos e games digitais 
no país, dando-nos a certeza de estarmos contribuindo com a formação de 
profissionais de excelência, e o orgulho de fazermos parte de um “timaço” 
de craques especialistas no setor.

Boa leitura e #GoGamers #GoTECHERs !

Prof. M.e Rodrigo E. Tafner
Coordenador do curso TECH

Especialista em Transformação Digital 
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Usabilidade e jogabilidade no design 
de jogos digitais_

Alexandre Santaella Braga 

Resumo
Jogos digitais são produtos de entretenimento: seu consumidor, 
potencialmente, os utiliza tendo a diversão como principal objetivo. 
Tomando essa necessidade do usuário como foco do projeto, o designer de 
games produz o jogo considerando a diversão do jogador como o requisito 
mais essencial. Diferente de outras ferramentas digitais, projetadas para 
dar ao usuário a maior usabilidade possível, os games têm um contexto de 
interação no qual a usabilidade pode ser deixada de lado, em determinados 
momentos, em favor da diversão, da motivação, da imersão e de outras metas 
específicas de produtos de entretenimento — o que, no universo dos jogos 
digitais, chamaremos de jogabilidade. O presente artigo procura observar 
esse processo e entender em que circunstâncias a usabilidade é deixada de 
lado em favor da jogabilidade.

Palavras-chave: game design, interação, jogos digitais, usabilidade, 
jogabilidade
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1.INTRODUÇÃO 

Dentro do universo do design (seja gráfico, digital ou de games), palavras 
com a terminação “...bilidade” encontram sentido na medida em que regem 
uma metodologia de projeto baseada na experiência do usuário: legibilidade, 
acessibilidade, navegabilidade, usabilidade e, finalmente, jogabilidade. 
Tais termos podem ser definidos como a qualidade da interação com o 
usuário. Essa qualidade pode ser medida em um contexto de interação no 
qual o usuário tem melhores condições de realizar a ação que precede a 
terminação “bilidade” — por exemplo, um desenho de letra mais facilmente 
reconhecível e o contraste perceptível entre a cor da letra e do fundo, entre 
outras coisas, garantem a legibilidade do texto. 

A usabilidade, para Jakob Nielsen (1993, p.26), é alcançada quando suas 
cinco principais metas são atingidas:

(1) Intuitividade — o sistema tem que ser de fácil entendimento e 
intuitivo.

(2) Eficiência — o sistema deve ajudar o usuário a realizar as tarefas, 
otimizando o número de ações para a menor carga de trabalho possível.

(3) Memorização — o usuário deve reconhecer facilmente os caminhos 
para as funções que já utilizou anteriormente.

(4) Prevenção de erro — o usuário deve ter segurança para não cometer 
erros (que fazem com que se perca tempo, ou até mesmo dados) e a 
possibilidade de revertê-los quando acontecerem.

(5) Satisfação — a experiência tem que ser agradável para o usuário.
Se o sistema atender a essas metas, ele tem mais condições de ser 

utilizado, logo, tem mais usabilidade. Um exemplo interessante são os 
sistemas operacionais, não importando de que empresa, visto que até 
mesmo softwares livres podem ilustrar o caso. 

Ao fazer referência aos objetos com os quais nos deparamos no dia-a-
dia — lixeira, pastas, arquivos, documentos — os softwares se tornam mais 
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fáceis de aprender, logo, mais intuitivos. O usuário que nunca utilizou esse 
sistema é capaz de aprender como funciona ao usá-lo, pois já sabe o que faz 
uma lixeira no mundo real. Quando um arquivo está prestes a ser excluído, 
o sistema pergunta se o usuário tem certeza de que deseja excluir aquele 
arquivo, justamente para que o usuário tenha a segurança de não cometer 
erros como pressionar a tecla delete sem querer, ou excluir o arquivo errado.

Como vimos, a usabilidade é alcançada quando o designer projeta com 
foco na experiência do usuário, isto é, projeta pensando nas ações que o 
usuário realiza ao utilizar o produto e em como o formato e a estrutura do 
mesmo podem contribuir para uma boa qualidade de interação. Jennifer 
Preece (2005, p.47) recomenda que o designer projete com foco no 
usuário, a partir dos princípios de design apresentados por Norman (1998, 
p.111) — princípios pré-definidos, mas com abstração suficiente para um 
processo de criação de projeto. Um dos exemplos de princípios de design 
é a visibilidade: uma necessidade de todo sistema interativo é deixar suas 
funções muito claras para o usuário. Isso significa que, quanto mais visíveis 
estiverem as áreas de interação, mais o usuário saberá o que fazer e como 
realizar sua tarefa. Outro exemplo importante é o feedback: para toda ação 
do usuário, o sistema deve oferecer uma resposta imediata, indicando que a 
ação surtiu efeito. Tanto o feedback quanto a visibilidade ajudam o sistema a 
ser mais eficiente, pois o usuário consegue realizar rapidamente suas ações 
se enxergar onde deve interagir e entender prontamente o que sua interação 
causou no sistema.

No jogo digital Left 4 Dead, o usuário identifica qual item pode ser 
coletado (uma espingarda ou uma pistola) pela presença de um contorno 
brilhante ao redor do objeto. Isso aumenta a visibilidade e o usuário 
realiza a ação de forma mais otimizada, sem a necessidade de procurar por 
detalhes no cenário — isso torna o sistema mais eficiente, aumentando sua 
usabilidade.
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Imagem 1: Cena do jogo Left 4 Dead (Turtle Rock Studios). Fonte: <http://www.
gamemaps.com/details/3785>. Acesso em 3/2018.

Outro exemplo interessante é o jogo digital Warcraft: o usuário pode 
interagir clicando com os botões direito e esquerdo do mouse na área em 
que deseja realizar uma ação. Caso o usuário clique com o botão direito 
sobre um grupo de oponentes, o sistema compreende que ele deseja atacar; 
caso o usuário clique com o botão direito sobre um grupo de aliados, o 
sistema bloqueia a ação de atacar, restringindo a atuação do usuário para 
que não cometa o erro de atacar os aliados. É o princípio de design da 
restrição aumentando a meta de usabilidade em relação a prevenção de 
erros e segurança.

Sendo assim, o presente artigo se propõe a observar um processo 
complementar no design de jogos digitais, por meio de uma revisão 
do conjunto de metas de usabilidade — em especial os casos em que, 
ao priorizar-se a experiência do usuário, as metas de usabilidade são 
sobrepostas em determinado momento do projeto, em favor do requisito 
mais importante no design de jogos digitais, que é a diversão (Preece, 2005, 
p.26). Assim, o objetivo do presente artigo é propor uma nova forma de 
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avaliação da usabilidade, considerando também a jogabilidade, em um 
processo baseado na experiência de jogar do usuário. Nesta pesquisa, serão 
analisados jogos com notoriedade no mercado mundial, como Silent Hill, 
Fatal Frame, Resident Evil, Warcraft e Left 4 Dead.

Imagem 2: Cena do jogo digital Warcraft – Orcs & Humans (Blizzard Entertainment). Fonte: 
<https://www.myabandonware.com/game/warcraft-orcs-humans-250>. Acesso em 3/2018.

2.TESTE DE USABILIDADE

Em uma avaliação de usabilidade feita para Shadowgrounds — jogo 
digital de ação com a câmera focalizando a personagem em terceira pessoa 
—, apresentada por Laitinen (2005)1, um grupo de especialistas fez uma 
análise do jogo em busca de potenciais problemas de usabilidade. Após 
relatarem os possíveis problemas, eles recomendaram soluções. É possível 
perceber como os problemas apontados referem-se aos princípios do design 
e às melhorias que podem ser feitas em sua aplicação. 

1.Na URL: <https://www.gamasutra.com/view/feature/130745/better_games_through_
usability_.php>. Acesso em 3/2018.
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O primeiro problema é o fato de o mapa que orienta o usuário sobre 
áreas visitadas e áreas ainda não percorridas apresentar a mesma cor para 
todas as áreas, o que não ajuda o usuário a navegar pelo ambiente. Esse tipo 
de problema é uma falha na aplicação do princípio da visibilidade, pois as 
áreas não têm um contraste de cor visível o suficiente. A recomendação é 
que as áreas visitadas e as áreas ainda não percorridas apresentem cores 
diferentes e legendas, o que auxiliaria as ações do usuário, tornando o jogo 
mais eficiente. 

Outro caso apontado pelos especialistas é sobre uma circunstância 
específica que ocorre quando o usuário recolhe itens do cenário. Quando 
o personagem é movimentado pelo cenário e passa sobre um item, esse 
é automaticamente armazenado no inventário. Entretanto, quando o 
inventário está cheio, o usuário passa sobre o item e nenhum resultado é 
exibido, nem ao menos um aviso de que o inventário está cheio. A impressão 
que esse tipo de situação pode gerar no usuário é a de que existe um erro na 
programação do jogo — um bug, como se chama popularmente esse tipo 
de ocorrência. Esse é um problema em dois princípios do design: o feedback 
(que inexiste no caso), e a consistência (pois o usuário realiza a mesma ação 
e obtém resultados diferentes, sem explicação). A recomendação é que o 
sistema informe o usuário sobre o inventário cheio, ou até mesmo que abra 
o inventário e ofereça ao usuário a possibilidade de se desfazer de algum dos 
itens que possui, para dar espaço ao novo. Isso faz com que o usuário aprenda 
como o sistema funciona e compreenda, de forma rápida, que o inventário 
está cheio, atingindo a meta da intuitividade, dentro da usabilidade.

Assim, é possível observar que diversos jogos digitais têm demanda por 
usabilidade, como qualquer outro sistema computacional com interface e 
interação com o usuário. Mas a questão a ser levantada pelo presente artigo 
é a análise das situações em que a usabilidade deve ser deixada de lado em 
favor da diversão, e de que forma e por quais métodos isso deve ser feito. 
Aqui começa a necessidade de distinção entre usabilidade e jogabilidade.
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Imagem 3: Cena do jogo digital Shadowgrounds (Frozenbyte). Fonte: <http://www.
mobygames.com/game/windows/shadowgrounds/screenshots/gameShotId,138654/>. 
Acesso em 3/2018.

3.DEFINIÇÃO DE JOGABILIDADE

De acordo com Walter Cybis (2010, p.335), se o princípio de um 
jogo consiste em alterar um estado de A para B, a usabilidade garante que 
não existam obstáculos para que o jogador o faça, enquanto se diverte. 
A jogabilidade prevê que, na alteração do estado de A para B, o jogador 
encontre desafios e obstáculos para ultrapassar e que esse processo seja 
divertido — isto é, que esses desafios sejam tarefas satisfatórias de serem 
cumpridas, conforme definiu Fullerton (2004, p.87).

Para compreender essa distinção com mais clareza, vamos observar, como 
exemplo, um software instrumental para edição de imagens. Esse aplicativo 
tem funções objetivas, pois é o tipo de ferramenta que deixaria de ser eficiente 
caso o usuário tivesse algum tipo de incômodo ao utilizar a interface — 
entendendo-se por incômodo a perda de tempo ao tentar aprender como o 
software funciona ou como desempenhar determinada tarefa. 
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O empenho do usuário deve estar na sua tarefa propriamente dita — 
por exemplo, mudar a cor do céu de uma fotografia digital, no caso de 
um designer gráfico de revista. Dessa forma, o tempo desse usuário deve 
ser dedicado a decidir qual é a melhor cor para que a imagem transmita a 
sensação e o clima que ele deseja para a foto. O empenho do usuário nunca 
pode estar em perder tempo com uma interface inconsistente, procurando 
os comandos de mudar a cor ou imprimir e salvar. O esforço do usuário, 
nesse tipo de aplicativo, deve ser o de exercitar sua criatividade e finalizar 
a edição da imagem, ou seja, “o esforço deve estar na tarefa em si” (Cybis, 
2010, p.335). O software funciona como uma ferramenta que dá suporte à 
realização da tarefa.

Isso garante a qualidade da interação do usuário com o software, 
promovendo a usabilidade. Em um jogo, por outro lado, o jogador quer 
se divertir em primeiro lugar, e isso altera todo o contexto de interação, o 
design e a usabilidade, em comparação a um software instrumental, conforme 
descrito acima. Ao contrário do exemplo do editor de imagens, em um 
jogo, o usuário quer perder certo tempo aprendendo ou descobrindo como 
executar tarefas simples — por exemplo, abrir uma porta em um ambiente, 
ou encontrar um caminho para chegar a um determinado lugar em um 
mapa. As ações do usuário devem ter o nível de dificuldade necessário para 
que o jogo seja divertido. Essas são as tarefas eventualmente difíceis, mas 
satisfatórias, de serem realizadas, conforme citado anteriormente. 

Ilustrando a comparação entre os dois contextos de interação já descritos, 
temos o Out of Bounds, um jogo digital 2D (bidimensional) que simula um 
treino de tênis em frente a um paredão. O jogador controla a raquete com 
o mouse, direcionando-a de cima para baixo e da direita para a esquerda, 
enquanto tenta acertar a bola, rebatida pelo muro, e lançá-la contra os alvos-
bônus em movimento, para aumentar sua pontuação. Cumprindo com a 
função de divertir o jogador, a bola rebatida, obviamente, exige um rápido 
movimento do mouse, pois não permanece parada na mesma posição, o que 
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é diferente de um botão do tipo “OK”, em um aplicativo instrumental.
É difícil imaginar, por exemplo, um software que dê suporte a impressão 

com um botão “OK” movendo-se aleatoriamente pela interface, enquanto o 
usuário tem o obstáculo de conseguir acertar o botão para, enfim, imprimir 
um documento. Essa situação imaginária ilustra a principal diferença entre 
jogabilidade e usabilidade. A usabilidade procura ajudar o usuário a cumprir 
sua tarefa, enquanto a jogabilidade desafia o usuário a cumpri-la.

Imagem 4: Cenas de jogo promocional da goma de mascar Juicy Fruit que remete ao estilo de 
game de paredão Out of Bounds. Disponível na URL <http://www.agame.com/game/out-of-
bounds>. Acesso em 3/2018.

4.JOGABILIDADE E USABILIDADE EM JOGOS DIGITAIS

O usuário, em determinadas situações, precisa de uma interface bem 
utilizável. Existem momentos em que o sistema tem que ser eficiente. 
Para que o usuário se divirta com aquilo com que está disposto a perder 
tempo, é importante que as ações não relacionadas ao desafio do jogo sejam 
facilmente realizáveis, senão a dificuldade do sistema torna-se excessiva e o 
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que seria divertido torna-se frustrante. De acordo com Preece (2005), em 
um jogo, metas de usabilidade, como a eficiência, podem ser sobrepostas 
em favor das metas obtidas a partir da experiência do usuário, como a 
diversão. Por essa razão, o designer do jogo deve manter o foco no usuário, 
priorizando a usabilidade, mas também deve saber que, dependendo do 
contexto, a usabilidade é sobreposta por uma carga de trabalho maior, para 
que o sistema seja divertido. Dessa dosagem entre usabilidade e dificuldade 
é que surge a jogabilidade. O designer precisa saber em que momento do 
jogo deve criar interações que ajudem o jogador a realizar uma tarefa e 
quando deve dificultar essa realização, de maneira divertida.

Conforme discutido anteriormente, um produto com usabilidade 
é projetado com base na ação que o usuário realiza ao utilizá-lo. Esse é 
o conceito de análise de tarefa, ou seja, o produto é um utensílio que dá 
suporte à realização de uma tarefa e, como tal, tem que estar corretamente 
adaptado às limitações e capacidades do usuário. Pensando-se em um jogo, 
é importante fazer um levantamento, ou até mesmo uma classificação, das 
tarefas no interior desse jogo, para identificar as ações em que o usuário 
necessita de suporte e aquelas em que o usuário prefere empenhar-se sem 
nenhum tipo de ajuda do sistema, com o intuito de divertir-se.

Tarefas são realizadas por meio de uma ou mais ações, as quais, em um 
jogo, podem variar de acordo com o contexto. Se analisarmos um jogo do 
tipo FPS (first person shooter), o principal objetivo do jogador é sobreviver 
e, para alcançá-lo, é necessário superar o desafio, que são os oponentes 
atirando contra ele. O jogador conta, para tanto, com recursos como armas 
e munições e realiza a tarefa de se defender, praticando ações como se 
movimentar pelo cenário e atirar contra os adversários. No decorrer da 
realização dessa tarefa, ao observar as interações envolvidas no desafio, é 
possível perceber outras ações, como recarregar a arma, ou trocar de arma 
acessando o inventário, entre outras. Durante a realização dessas ações, o 
usuário não faz concessões — aceitar perder tempo e ter maior carga de 
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trabalho — como faz quando quer se defender, acertar o alvo, ou atingir os 
adversários, enquanto tenta não ser atingido.

Uma classificação desse tipo de ação foi feita pela autora Tracy Fullerton 
(2004, p. 174). A ação central de jogo (core gameplay) é aquela que permanece 
a mesma no decorrer do jogo. Enquanto o significado e o resultado da ação 
modificam-se à medida que o jogo evolui, a ação tende a permanecer a 
mesma. Em um jogo de xadrez, a ação central é a movimentação de peças 
em um tabuleiro quadriculado, procurando capturar as peças do oponente. 
Enquanto o significado e a importância da perda de cada uma das peças 
alternam-se no decorrer do jogo, modificando toda a situação de cada 
jogador, a ação central permanece igual.

Como outro exemplo, temos o jogo Resident Evil 4, no qual a ação 
pode ser descrita pela movimentação do personagem em um ambiente 
tridimensional, com o objetivo de sobreviver, atirando contra os monstros 
que vêm para matá-lo. A ação central, nesse caso, é aquela que o usuário mais 
realiza no decorrer do jogo: atirar contra os oponentes. As demais ações que 
o usuário realiza — como recolher itens, trocar uma arma do inventário, 
recarregar as armas, salvar o jogo — distanciam-se da ação central na medida 
em que fazem parte de algum tipo de desafio, mais fácil e ainda dentro do 
jogo, até o ponto em que se tornam ações do tipo instrumentais.

A jogabilidade pode ser percebida no momento em que os zumbis se 
movimentam e surgem, em número cada vez maior, exigindo que o usuário 
movimente rapidamente o controle e atire contra eles. No momento em que 
o usuário acerta o alvo e finaliza o oponente, surge, no exato ponto onde o 
oponente caiu, uma luz vinda do chão, indicando que ali existe um item para 
o usuário recolher — que pode ser munição, um kit de primeiros socorros 
ou uma granada. O mesmo ocorre quando o usuário atira contra barris e 
caixas espalhados pelo cenário. A luz surge no ponto atingido pelo tiro e, 
quando o usuário se aproxima, o sistema fornece um feedback, com um texto 
sobre a área de interação — “pegue” (“take it”) —, dando visibilidade à ação 
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de recolher o item e permitindo que seja realizada com eficiência.

Imagem 5: Cena do jogo Resident Evil 4 (Capcom). Fonte: print screen de gameplay do YouTube 
na URL <https://youtu.be/NPt_QiT-0A8>. Acesso em 03/2018.

Essa mesma ação de coletar os itens que estão espalhados pelo cenário 
pode ser realizada em outros jogos digitais, com modelo de interação 
semelhante ao do Resident Evil 4. No jogo Fatal Frame 2, assim como no 
Resident Evil 4, ocorre a movimentação em um ambiente tridimensional, 
porém, nesse caso, o usuário controla uma personagem que explora o 
ambiente tentando fotografar os fantasmas que estão escondidos pelo 
cenário. Existe, também, a ação de coletar itens, quando o usuário percebe o 
item representado por um ponto luminoso no chão.

Por tratar-se de um ambiente escuro, é grande o contraste entre a luz e 
o cenário, de modo a aumentar a visibilidade, levemente prejudicada pelo 
tamanho pequeno do ponto luminoso. Quando a personagem se aproxima 
do ponto, o sistema fornece o feedback, na forma de uma caixa de texto, 
informando que “há algo no chão” (“there is something on the floor”). Isso faz 
com que o usuário compreenda que ele deve coletar esse item.
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Imagem 6: Cena do jogo Fatal Frame 2 (Tecmo). Fonte: print screen de gameplay do YouTube 
na URL <https://youtu.be/I0eUpzK04y4>. Acesso em 03/2018.

No jogo Silent Hill 2, esse tipo de ação ocorre da mesma maneira, mas 
esses elementos visuais, que dão suporte à tarefa de recolher itens, presentes 
no Resident Evil 4 e no Fatal Frame 2, não aparecem com tanta visibilidade. 
O usuário, que também movimenta um personagem em um ambiente 
tridimensional, deve coletar itens, explorar o cenário e solucionar os puzzles. 
Nesse caso, o usuário só percebe que uma determinada área do cenário 
oferece um item pelo leve desvio da direção do olhar do personagem — 
o que exige do usuário, na ação de explorar o cenário, uma atenção muito 
maior que a exigida pelo Fatal Frame 2, e ainda maior em comparação ao 
Resident Evil 4. Pensando na experiência do usuário e na usabilidade, seria 
correto afirmar que, por ter menos visibilidade, o Silent Hill 2 tem menos 
eficiência e usabilidade que o Fatal Frame 2, e ainda menos que o Resident 
Evil 4? Talvez. Contudo, o que realmente deve ser observado é o porquê do 
designer de game projetar de forma tão diferente ações tão semelhantes, em 
jogos distintos.
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Imagem 7: Detalhe da direção do olhar da personagem em cena do jogo Silent Hill 2 (Konami).. 
Fonte: print screen de gameplay do YouTube na URL <https://youtu.be/wh6LhkA3698>. 
Acesso em 03/2018.

É possível que a intenção seja aumentar o nível de dificuldade da ação de 
coletar itens no Silent Hill 2, diminuir um pouco o nível de dificuldade dessa 
ação no Fatal Frame 2 e, praticamente, não oferecer dificuldade no Resident 
Evil 4. Quanto menor for a usabilidade, representada aqui pela visibilidade e 
pelo feedback, maior será a dificuldade em realizar a ação de coletar o item.

5.EQUILIBRANDO JOGABILIDADE E USABILIDADE NO DESIGN 
DE JOGOS DIGITAIS

Um ponto essencial neste contexto é saber equilibrar usabilidade e 
jogabilidade, para que o jogo tenha o nível de dificuldade ideal e ofereça ao 
usuário tarefas satisfatórias de serem realizadas. Em um primeiro momento, 
podemos afirmar que, quanto mais aplicam-se os princípios do design, como 
feedback e visibilidade, mais usabilidade o produto tem — de acordo com os 
exemplos de jogos descritos anteriormente, e conforme aponta o gráfico a seguir.
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Imagem 8: Relação entre princípios de design e usabilidade. Fonte: elaboração do autor.

No exemplo dos três jogos, é importante analisar a diferença não apenas 
nos elementos visuais dispostos na tela, mas também na ação central, pois 
esse pode ser o ponto-chave da nossa discussão. 

A ação central no jogo Resident Evil 4 é atirar nos oponentes. Outras 
ações, como desvendar um puzzle ou abrir uma porta, podem ser realizadas, 
mas a ação que sempre se repete e é mais executada é atirar nos zumbis. No 
jogo Fatal Frame 2, a principal ação é fotografar os fantasmas, mas, para isso, 
é necessário explorar o cenário com mais atenção, pois eles podem estar 
escondidos. No Silent Hill 2, a ação central é explorar o cenário e coletar os 
itens, que podem ser pistas ou objetos que ajudam o usuário a encontrar seu 
caminho até o destino final. É possível, nessa breve descrição, perceber que 
o nível de dificuldade está bem relacionado à ação central do jogo. Assim, 
podemos complementar o gráfico da usabilidade, criando uma versão 
específica para a análise desses jogos.

Seguindo o raciocínio da imagem 7 anterior e levando-se em 
consideração somente a ação de coletar itens no cenário, o jogo Resident 
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Evil 4 estaria próximo ao topo da linha da usabilidade. O Fatal Frame 2 
estaria um pouco abaixo e o Silent Hill 2, bem abaixo, pois quase não oferece 
visibilidade. Por outro lado, podemos inverter o gráfico se considerarmos 
o quanto essa ação de coletar o item aproxima-se da ação central. Isso 
demonstra que, quanto mais próxima estiver da ação central, menos 
usabilidade a interação demandará, pois passará a fazer parte daquilo que 
definimos como jogabilidade. No caso do Silent Hill 2, explorar o ambiente 
com atenção e cuidado é a ação que mais se repete, isso é o que diverte o 
usuário nesse tipo de jogo, é a tarefa satisfatória de ser realizada. Se os itens 
tivessem a mesma visibilidade que têm no Resident Evil 4, o Silent Hill 2 
seria extremante entediante. Caso os itens no Resident Evil 4 carecessem de 
visibilidade, como no Silent Hill 2, seria frustrante para o usuário ter que 
atirar rapidamente, eliminar os oponentes e depois procurar pelos itens, 
perdendo o tempo que ele gostaria de estar investindo em outros tiroteios, 
pois dar tiros é a tarefa que o usuário aceita realizar com mais dificuldade, 
nesse tipo de jogo.

Imagem 9: Relação entre usabilidade e jogabilidade. Fonte: elaboração do autor.
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O que podemos concluir é que algumas metas de usabilidade podem 
ser sobrepostas em um projeto de jogo digital, para que seja mais divertido, 
contanto que as ações em que o usuário não poderá contar com a usabilidade 
estejam diretamente relacionadas à ação central.
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Animação como gameplay: os novos 
paradigmas narrativos e o impacto 
dos jogos digitais_
Henrique Sobral

Resumo
Este artigo tem o objetivo de refletir sobre a natureza da animação, 
considerando a evolução de suas linguagens e metodologias, e como os jogos 
digitais estão abrindo espaço para novos caminhos narrativos na animação. 
Para tal, foram levantados e analisados alguns aspectos importantes da 
relação empática entre jogador e personagem, os principais paradigmas 
vigentes da animação ocidental e as condições que apontam para uma 
reconfiguração desafiadora do papel da animação enquanto elemento 
mecânico nos jogos digitais.

Palavras-chave: animação; jogos digitais; agência; narrativa; game design

INTRODUÇÃO 

Nosso entorno está repleto de pequenas narrativas na forma de 
animações que disputam nossa atenção — de simples botões de software 
com feedback animado até os icônicos longas-metragens de animação e os 
games, certamente. No atual estado tecnológico dos meios digitais e nos 
paradigmas narrativos vigentes, a animação ganha cada vez mais espaço. 
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Enquanto cresce em complexidade, cresce também em relevância e sugere 
novas possibilidades.

O modo como nos relacionamos com os estímulos narrativos tem 
raízes profundas em nossas mentes e pode manifestar-se de maneiras 
muito diversas. Raph Koster (2010) ajuda-nos a compreender o papel dos 
padrões em ambientes imersivos, como os games. Quando esses padrões são 
traduzidos na forma de animações, cria-se um novo espectro a ser observado. 
Frank Thomas e Ollie Johnston (1981) apresentaram o paradigma Disney 
de produção, que se tornou o padrão no contexto ocidental da animação. 
Desde então, poucos levantaram reflexões relevantes sobre a animação, 
mesmo quando processos complexos, como o sentido de agência de Janet 
Murray (2003), movimentaram as estruturas do que já estava consolidado. 

Dessa forma, este artigo se propõe a analisar tais movimentações e 
sugerir ajustes que proporcionem um enfrentamento mais capacitado do 
novo estado da animação enquanto elemento de gameplay.

 
1.PADRÕES, MENTES E ILUSÕES

Pessoas familiarizadas com o universo dos games frequentemente 
relatam experiências marcantes e que, muitas vezes, fundem-se ao próprio 
ato de estar diante de um console. Qual criança com acesso a jogos 
eletrônicos, nos idos dos anos 1980 e 1990, não ficava apreensiva diante 
de uma escolha importante exigida pelo jogo (especialmente quando não 
havia a possibilidade de salvar o progresso)? Havia, ainda, a pressão sobre 
o jogador que precisava extrair todo o potencial de entretenimento do jogo 
antes que suas fichas acabassem e outro jogador assumisse seu lugar no 
arcade. Momentos como esses são lembrados em encontros de amigos e 
costumam render boas risadas. 

Contudo, o impacto dessas memórias sugere algo mais profundo. 
O que teria tanto poder e influência sobre um jovem a ponto de fazê-
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lo disputar bravamente os escassos minutos diante da TV antes que os 
adultos reivindicassem o uso do aparelho? O que pode ser capaz de fazer 
uma criança manifestar tão autênticas demonstrações de raiva ou gritos 
catárticos de alegria? 

Para Raph Koster, em Theory of Fun for Game Design (2010, p.15), o 
cérebro humano é um voraz consumidor de padrões. E os games seriam 
alguns dos mais deliciosos deles. 

Essa definição é demasiadamente simplista, mas aponta para um caminho 
promissor. Estar diante de um entretenimento que é fonte de bons padrões 
e, ao mesmo tempo, desafia a mente pode ser, por si só, prazeroso o bastante. 
Jogos intensos, com mecânicas bem elaboradas e desafiadoras, conquistam 
nossa atenção com grande facilidade. Pode ser essa característica que faz dos 
videogames algo tão divertido.

Podemos buscar, em nossas memórias, situações correspondentes. 
Existe uma grande chance desses jogos apresentarem-se como um 
vislumbre de belos ambientes, fases dinâmicas e labirintos angustiantes, ou 
proporcionarem a sensação de alegria que se segue ao chefe de fase vencido 
ou à profusão de elementos visuais espalhados pela tela na forma de partes 
de monstros destruídos. É ainda mais provável que todas essas experiências 
tenham sido guiadas por algum protagonista carismático, em busca da 
princesa raptada ou tentando livrar o mundo de algum mal iminente.

Ao iniciarmos um novo jogo, em geral, somos apresentados ao novo 
universo (o que tem, claramente, a intenção de capturar a atenção do 
jogador), com imagens e sons característicos do jogo, menus contextuais 
mostrando as novas interfaces e animações de introdução.

Desde os primeiros jogos eletrônicos, observa-se uma intrínseca 
necessidade de atribuir significados e simbolismos aos elementos vistos na 
tela — um movimento espontâneo e inexorável de nossas mentes em favor 
de uma imersão lúdica. 

Um exemplo bastante conhecido é o jogo Tennis for Two (Tênis para 
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Dois), criado por Willy Higginbotham em 1958. O jogo consistia em uma 
modificação feita em um osciloscópio de laboratório, que exibia no pequeno 
visor apenas um ponto luminoso, o qual movia-se de um lado para o outro, 
respondendo a comandos de dois jogadores. 

Imagem 1: jogo Tennis for Two no osciloscópio do Laboratório Nacional de Brookhaven 
(Higginbotham, 1958). Fonte: <http://www.pong-story.com/intro.htm>. Acesso em 3/2018

Por mais modesto que seja esse jogo para os dias de hoje, é difícil 
rejeitar plenamente a sugestão de uma partida de tênis. O nome dado, a 
estrutura visual facilmente reconhecível e os rápidos movimentos balísticos, 
semelhantes aos da bola de tênis, convencem-nos do conceito, mesmo que 
por um breve instante.

Os elementos que ajudam a criar contextos enriquecem sobremaneira 
a experiência do jogador. No lugar de modificar valores em uma matriz 
numérica, é muito mais interessante acompanhar um personagem 
carismático que nos convida à aventura. A nostalgia surge quando nos 
lembramos de como era empolgante atravessar uma fase correndo a toda 
velocidade com o ouriço mais rápido do planeta (Sonic the Hedgehog – 
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SEGA, 1991), não com pontos luminosos que se deslocam.
Um dos recursos mais poderosos utilizados nos games é a animação. 

Estamos habituados a jogos com filmes de animação introduzindo a trama e 
criando ambientação, além dos filmes de encerramento do jogo, que trazem 
um fechamento para o arco protagonizado.

Produtores de games abrem grandes espaços em seus organogramas para 
designers, artistas, ilustradores, modeladores, iluminadores, look developers 
(que elaboram materiais e texturas), editores, responsáveis pelo setup de 
personagens (rigging), edição, pós-produção, etc. — uma lista que ainda 
se estende por diversos outros segmentos que se ocupam de tornar a 
experiência do jogador a mais imersiva e impactante possível. 

Entretanto, existe uma questão pouco discutida cujas consequências são 
importantes tanto na rotina de desenvolvimento das animações para games 
quanto no desenvolvimento conceitual do próprio campo da animação: as 
animações para games não são convencionais e não obedecem às mesmas 
estruturas e regras, pelo menos não sob o mesmo ponto de vista. 

A reflexão que se segue exige alguma familiaridade com a 
natureza da animação aqui chamada, despretensiosamente, de 
convencional. Portanto, falaremos brevemente sobre essa questão.  
 

• • •

A animação como conhecemos hoje teve seu desenvolvimento no 
decorrer do século XX. Eram tempos de muita experimentação e não 
havia metodologias ou técnicas solidificadas. Nesse momento fértil, 
despontou o jovem empreendedor Walt Disney. De seu vasto legado, 
destacaremos as contribuições para as dinâmicas de produção. As técnicas 
de animação e cinematografia dos estúdios Disney passaram por décadas 
de desenvolvimento e foram sintetizadas pelos animadores Frank Thomas e 
Ollie Johnston, no livro The Illusion of Life (1981). 
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Ganharam destaque ímpar os princípios da animação dos estúdios 
Disney, que foram originalmente apresentados da seguinte forma 
(THOMAS e JOHNSTON, 1981, p.47):
1 – Squash and stretch 
2 – Anticipation 
3 – Staging 
4 – Straight ahead action and pose to pose 
5 – Follow through and overlapping action 
6 – Slow in and slow out 
7 – Arcs 
8 – Secondary action 
9 – Timing 
10 – Exaggeration 
11 – Solid drawing 
12 – Appeal.

O impacto dessa publicação na mentalidade dos profissionais da área 
foi tamanho que, ao menos no contexto das Américas, os doze princípios 
de animação ganharam presença ubíqua e influência quase hegemônica. 
Se houvesse algo como alfabetização em animação, essa lista seria parte 
estrutural desse processo.

Uma observação atenta desses princípios revela algo importante 
sobre sua natureza. Eles sugerem uma preocupação com a consistência da 
linguagem pretendida para a animação da época.

Os personagens deveriam movimentar-se de maneira característica, 
mesmo se tivessem passado pelas mãos de vários animadores. O 
procedimento padronizado minimizava eventuais discrepâncias.

Tomemos como exemplo o princípio Slow in and slow out. Sua essência 
consiste em não permitir que os movimentos de um personagem sejam 
constantes ou repentinos, para evitar que pareçam muito mecânicos, como 
se realizados por máquinas. Seres vivos tendem a ter movimentos mais 
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orgânicos, suaves e inconstantes. Partir do repouso significa acelerar até 
atingir a velocidade máxima pretendida. O mesmo vale para a finalização 
do movimento. Uma personagem que corre velozmente não deveria 
parar completamente no instante seguinte, a menos que tenha atingido 
bruscamente algum obstáculo.

Imagem 2: Animação Steamboat Willie (Walt Disney, 1928).

Frank Thomas e Ollie Johnston (1981, p. 62) afirmam que Disney 
considerava fundamental compreender o funcionamento do corpo para que 
conseguissem promover o que chamava de “caricatura do realismo”.

Havia, entretanto, um outro movimento mais discreto da animação 
que invadia a própria cinematografia de forma não menos revolucionária. 
Bonecos animados na técnica de stopmotion contracenavam com atores 
humanos. Como seria possível existir um gorila gigante que sequestra uma 
donzela e luta com aviões de batalha no alto do Empire State Building? E 
como registraram isso com as câmeras de cinema da época?

Os filmes ficaram ainda mais complexos com a revolucionária 
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digitalização das tecnologias, das mídias e das linguagens. Os monstros 
agora são criados digitalmente. Haveria ainda espaço para uma metodologia 
filha de um mundo analógico, construída ao longo do século XX? A resposta 
é mais complexa do que se poderia supor.

Se considerarmos o contexto de um filme de animação nos moldes 
tradicionais, ou seja, uma obra bidimensional que conduz sua narrativa 
dentro de reconhecidas premissas cinematográficas (cenas, tomadas, 
enquadramentos, movimentos de câmera, ritmo, etc.), pouca coisa parece 
ter mudado, além de aprimoramentos tecnológicos e algumas atualizações 
conceituais. Por outro lado, se pensarmos em animações tridimensionais 
digitais como Toy Story (Pixar, 1995), precisamos de mais cautela para 
prosseguir.

Os primeiros indícios contra a adoção indiscriminada desses princípios 
de animação surgem com aqueles antigos monstros de stopmotion. Não 
há, nesse caso, uma sequência de desenhos distintos, mas sim um boneco 
estruturado que deve assumir uma pose diante da câmera. 

Imagem 3: Bastidores da animação The Boxtrolls (Laika, 2014).
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Um personagem desenhado no papel precisa parecer adequado apenas 
no enquadramento proposto, e o próximo instante do movimento exige 
outro desenho inteiramente. O personagem é, portanto, o resultado de 
diversos desenhos distintos dispostos em sequência. Não há um desenho 
definitivo. 

Já em stopmotion, o personagem possui um esqueleto que precisa 
estar adequado em todas as circunstâncias. O boneco precisa demonstrar 
equilíbrio, distribuindo o peso do corpo corretamente, e a estrutura em si 
deve garantir os limites físicos do boneco, para que, em determinada pose, 
ele seja verossímil. A “caricatura do realismo” exige agora mais solidez. 
Precisamos refinar a percepção dos movimentos de acordo com as regras do 
mundo que nos cerca. Esse boneco é, portanto, o “desenho definitivo”, pois 
não importa como a câmera se comporta ao redor dele. 

Para compreendermos com mais clareza, considere como exemplo 
o princípio Arcs, conforme proposto por Disney. A ideia central é que a 
grande maioria dos movimentos deveria descrever uma trajetória arqueada. 

Imagem 4: Exemplos de poses arqueadas. Fonte: Site Floobynooby <http://floobynooby.
blogspot.com.br/2011/01/lines-of-action-mickeys-christmas-carol.html>. Acesso em 3/2018.
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Para Thomas e Johnston (1981, p. 62), movimentos que geram trajetórias 
retilíneas são muito raros. Ações de padrão retilíneo seriam desinteressantes, 
mecânicas e não naturais. A técnica se concentra na expressividade do 
movimento. O personagem deve mover-se com uma certa teatralidade. 
No lugar da verossimilhança, os movimentos devem priorizar a linguagem. 
Como consequência, temos poses e movimentos normalmente exagerados 
e caricaturados.

Os demais princípios de animação seguem uma premissa semelhante. 
Da maneira como foram propostos originalmente, eles buscam mais 
expressividade para o personagem. Abordagens dessa natureza contribuem 
para a consolidação de um certo contexto de linguagem específico. Em outras 
palavras, os famosos princípios de Disney favorecem uma padronização 
estética sob o pressuposto de maximizar o sucesso expressivo e narrativo 
da peça.

Se voltarmos para o contexto dos stopmotions, ou das animações 
tridimensionais digitais, essa relação princípio-visualidade precisa ser 
ajustada. Walt Disney não estava errado ao concluir que os movimentos 
de um corpo são em geral circulares. Contudo, o motivo que leva a essa 
condição foi subestimado. Um braço humano é articulado. Braço, antebraço 
e mãos estão conectados entre si pelas extremidades de suas estruturas. Ou 
seja, os ossos se conectam pelas extremidades, logo, os movimentos são 
obrigatoriamente circulares. Os movimentos corporais são sempre rotações 
em torno de um ponto pivô localizado (não por acaso) nas chamadas 
articulações.

Um boneco tridimensional digital é constituído de uma estrutura 
semelhante que imita esse comportamento (o de um corpo com ossos). 
Assim, ao posar o modelo, os arcos já estão sendo automaticamente 
respeitados. Eles são intrínsecos à estrutura do boneco. O resultado imediato 
pode não ser tão expressivo como intencionava Disney, mas isso fica a 
critério do animador. Ele pode decidir qual grau de atuação e expressividade 
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deve atribuir ao personagem, sem se preocupar com a correção do corpo. 
Esse raciocínio é aplicável a todos os demais princípios sugeridos pelos 
estúdios Disney. 

Esse comportamento é comumente observado sempre que um 
animador se esforça para aplicar os tão estudados e “imprescindíveis” 
princípios de animação de Disney. Uma busca rápida por “12 princípios 
de animação” na internet gera, no entanto, uma infinidade de resultados 
e interpretações equivocadas de suas aplicações. Cada entusiasta que 
tenta explicá-los acaba fazendo um esforçado exercício de adaptação e 
atualização. É como se, mesmo que intuitivamente, todos percebessem 
que há alguma inadequação na famosa e “intocável” lista de princípios1. 
 

• • •

Como já mencionado neste texto, a inadequação não está nos eventuais 
erros e desatualizações do texto de Frank Thomas e Ollie Johnston, mas sim 
no viés e na mentalidade do animador.

Richard Williams, ao refletir sobre a carreira de Tex Avery (animador, 
diretor e criador de personagens como Pernalonga e Patolino, por volta dos 
anos 1940), menciona:

Muitos cartunistas e animadores dizem que a razão de 
fazerem desenhos caricatos é distanciar-se do realismo 
e do mundo real em direção aos mundos mais livres da 
imaginação. E salientam, corretamente, que muitos dos 
animais de desenhos animados não parecem animais — são 
designs, construções mentais. Mickey não é um camundongo, 
Frajola não é um gato. Eles parecem mais palhaços de circo 
do que animais. Frank Thomas sempre dizia: “se você visse 
a Dama e o Vagabundo andando pela rua, de jeito nenhum 
acharia que são cães de verdade”.

1. Como exemplo temos uma sequência de vídeos produzidos pelo animador Alan Becker. 
<http://bit.ly/1HNGlaL> acesso em: 3/2018.
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Mas, para fazer esses designs funcionarem, os movimentos 
têm de ser críveis — o que nos leva de volta ao realismo e 
às ações reais, os quais, por sua vez, levam-nos de volta ao 
estudo das figuras humana e animal, para a compreensão 
de suas estruturas e dos movimentos. O que queremos 
alcançar não é o realismo, é a credibilidade. (WILLIAMS, 
2001, p.34).

Estamos tratando, portanto, de uma mudança importante de paradigma 
projetual. Antes, a estrutura do personagem era minimizada em favor 
da narrativa e da expressividade geral dos filmes de animação. Agora, a 
estrutura retoma o protagonismo do processo e as questões de linguagem 
ficam a critério das decisões estéticas adotadas na pré-produção. Assim, 
aumentamos o escopo da animação e ainda temos uma estrutura mais 
sólida, verossímil e abrangente.

Um detalhamento mais técnico e criterioso dessa mudança não é 
adequado a este texto, por conta da natureza breve e introdutória desta 
reflexão. Entretanto, cabe ao menos indicar um caminho para posterior 
aprofundamento do leitor ou leitora. 

Pela proposta inicial, podemos dividir os doze princípios em dois 
grandes grupos. Um é o grupo das técnicas, composto pelos princípios: 
Straight ahead and pose to pose, Slow in and slow out, e Staging. Esse grupo 
reúne os tópicos especialmente ligados às estratégias de organização, 
otimização e manipulação dos quadros enquanto processo de produção. O 
outro grupo é o da linguagem, que reúne todos os demais princípios. Nele, a 
expressividade do desenho e a teatralidade dos movimentos estão em foco.

Como realinhamento metodológico e ajuste da mentalidade do 
animador, propomos uma nova divisão: Método, Mecânica e Acting. 

Em Método, reunimos os princípios relacionados ao fazer sistemático de 
uma animação. Isso envolve Timing (and spacing)2, Straight ahead and pose to 
pose, Staging, Appeal, e Solid drawing. 
2. Importante acréscimo ao princípio do Timing presente em Manual de Animação, de 
Richard Williams (2001, p.35).
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Em Mecânica, consideramos os princípios que estão diretamente 
relacionados à mecânica da movimentação, à maneira como as coisas ao 
nosso redor comportam-se. Temos, então: Arcs, Anticipation, Follow through 
and overlapping, Slow in and slow out, e Squash and stretch. 

Por fim, em Acting, atentamos às questões expressivas e gestuais dos 
personagens, que são: Secondary action e Exaggeration.

Todos os itens foram listados em ordem de relevância para o grupo 
pertencente.

Considerando esses ajustes, os animadores (e principalmente os 
professores) livram-se dos malabarismos de racionalização usados até hoje 
para tentar justificar que princípios aparentemente antiquados consumam 
tanto tempo e tanta energia nos estudos de animação. Como ressalta 
Richard Williams: “Estamos animando massas, não linhas. Portanto, temos 
de entender como a massa funciona na realidade. Para que possamos sair da 
realidade, nosso trabalho precisa ser baseado na própria realidade” (2001, 
p.34).

 
• • •

Temos agora maiores condições de compreender as principais 
implicações aqui propostas. É difícil imaginarmos jogos digitais sem 
animações, especialmente com os recursos tecnológicos atuais. As 
animações podem ser desde simples deslocamentos de peças geométricas 
pela tela até movimentações complexas de personagens tridimensionais 
interagindo entre si. Podemos pensar nos pequenos filmes que comumente 
permeiam um jogo e incrementam seu enredo. Nesses casos, podemos 
seguir tranquilamente todos os processos de animação previamente citados 
como tradicionais. 

A animação in game, entretanto, não se comporta como nos casos 
anteriores. Ela é de natureza completamente distinta e só se configura a 
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partir da participação ativa do jogador, enquanto condutor de seu próprio 
caminho narrativo. No contexto do jogo, todo o esforço de um animador 
em empregar previamente técnicas narrativas torna-se um obstáculo para o 
jogador, um limitador da potencial imersão. 

Considere a reflexão de Janet Murray (2003, p. 102):

A experiência de ser transportado para um lugar 
primorosamente simulado é prazerosa em si mesma, 
independentemente do conteúdo da fantasia. Referimo-
nos a essa experiência como imersão. “Imersão” é um termo 
metafórico derivado da experiência física de estar submerso 
na água. Buscamos de uma experiência psicologicamente 
imersiva a mesma impressão que obtemos de um mergulho 
no oceano ou numa piscina — a sensação de estarmos 
envolvidos por uma realidade completamente estranha (tão 
diferente quanto a água e o ar), que se apodera de toda a 
nossa atenção, de todo o nosso sistema sensorial. (...) Mas, 
num meio participativo, a imersão implica aprender a nadar, 
a fazer as coisas que o novo ambiente torna possíveis.

Enquanto jogamos, estamos na pele do protagonista. Por algum tempo, 
nós somos o personagem e nos mantemos imersos porque há uma conexão 
fina entre jogador e personagem. O boneco tridimensional visto na tela 
deve andar no mesmo instante em que o jogador pensa em andar — como 
se ambos tivessem tido a mesma ideia, ao mesmo tempo. Murray (2003, 
p.127) dá a isso o nome de “sentido de agência”: “Agência é a capacidade 
gratificante de realizar ações significativas e ver o resultado de nossas 
decisões e escolhas.” 

O boneco digital anda, corre, salta, e tudo deve acontecer no instante 
em que o jogador desejar. Quando temos um ambiente tridimensional, 
geralmente podemos mover a câmera em diversos sentidos e ver os 
personagens por vários ângulos. Nos jogos digitais, precisamos de feedback 
preciso. Precisamos sentir que a personagem é coerente com o universo 
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do jogo. Ela precisa ter peso, precisa equilibrar-se. A personagem precisa 
responder de forma adequada aos impactos sofridos. 

Observe que voltamos a nos aproximar do raciocínio das animações em 
stopmotion, mas, agora, a animação acontece em tempo real. Os processos de 
animação comumente usados parecem não ter mais espaço nesse contexto. 

As novas formulações propostas neste texto apontam para novos 
caminhos (mais adequados, certamente), entretanto, ainda precisamos 
compreender o ato de animar um personagem como um processo descolado 
da narrativa tradicional, do contar uma história, do enredo de um filme de 
animação. No game, a animação não é o que parece. Ela deixou de ser um 
contar de histórias e passou a ser gameplay.
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Fazendo game design no Brasil: um 
estudo comparativo entre os anos 
90 e a atualidade_
João Manoel Quadros Barros 

Resumo
Neste texto, procurei trazer um pouco da experiência pessoal que vivi 
trabalhando como game designer na empresa Tectoy, na década de 1990. 
Fazendo um estudo comparativo com os processos consagrados de design 
de jogos de hoje, discuto as origens desse trabalho em território brasileiro, 
mostrando curiosidades e fatos inusitados de se trabalhar nesse mercado 
mais de 20 anos atrás.

Palavras-chave: game design; desenvolvimento; metodologia

1.INTRODUÇÃO 

1.1.O início

Em 1994, entrei na empresa Tectoy com o desafio de participar do 
desenvolvimento de um game. Naquela época, essa possibilidade era 
impensável para um recém-formado em Design que, um ano antes, havia 
entregado seu TCC sobre computação gráfica datilografado em máquina de 
escrever tradicional, uma vez que a faculdade não aceitava impressos a partir 
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de arquivo digital. Fui contratado pelo departamento de “desenvolvimento 
de negócios” como assistente de desenvolvedor de jogos — um cargo criado 
especialmente para o meu contrato, vale a pena ressaltar.

O departamento funcionava desenvolvendo e lançando novos produtos 
na linha de brinquedos, e já havia feito algumas versões brasileiras de 
sucesso, como o título Mônica no Castelo do Dragão, lançado para o console 
Master System em 1991.

Imagem 1: Tela de abertura do jogo Mônica no Castelo do Dragão (1991). Imagem disponível 
na URL <http://blogtectoy.com.br/monica-no-castelo-do-dragao-a-primeira-aventura-da-
dentucinha-no-master-system/>. Acesso em 3/2018.

Neste primeiro projeto, tínhamos o desafio de desenvolver um jogo 
desde seu início e, quando entrei, o roteiro já estava finalizado e aprovado. 
Participei de todas as etapas — desenvolvimento, manufatura e testes — até 
o lançamento do jogo, que aconteceu praticamente um ano depois. 

Já com o título As Férias Frustradas do Pica-Pau, o desafio foi adaptar um 
jogo programado e lançado para a plataforma Mega Drive às outras duas 
plataformas da empresa, o Master System e o Game Gear.
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Imagem 2: Print screen da tela de abertura do jogo As Férias Frustradas do Pica-Pau.

Colocando à parte as dificuldades enfrentadas pela equipe naquela época, 
o interessante de se ressaltar aqui é que o processo em si corria dentro de 
um planejamento que, observado quase 25 anos depois, mantém-se muito 
próximo do que parece ser o caminho metodológico mais adequado a esse 
tipo de produção.

O momento tecnológico de hoje, comparado ao de 30 anos atrás, 
permite-nos observar uma diferença brutal no que diz respeito aos 
computadores e softwares, apesar de ainda percebermos reminiscências dos 
anos de reserva de mercado, em termos de programas de computadores, 
hardware e, principalmente, conhecimento.

É importante ressaltar que tivemos acesso à internet apenas em 1995, 
de modo extremamente limitado. As etapas de trabalho que cumpríamos 
nos projetos são as mesmas de hoje — uma metodologia definida por 
experiência e literatura, que é aplicada atualmente em estúdios indie, agências 
de publicidade ou empresas consolidadas. Tal metodologia permite que se 
encurtem processos repetitivos, economizando tempo e recursos diversos.
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Desde o roteiro até a criação da embalagem, usávamos um método de 
trabalho que permitia o sucesso do projeto e que hoje pode ser reproduzido 
parcialmente. Os games, as teorias de gamificação e todo o envolvimento da 
psicologia nesse processo evoluíram de modo impressionante. 

Tudo começou — e ainda deve começar — com um bom roteiro, 
transitando por todas as etapas formais para contar-se uma história, 
alimentando o imaginário dos desenvolvedores para o jogo. Ainda hoje, a 
criação parte de um roteiro, porém, o cuidado e a complexidade são maiores 
em função da demanda do mercado.

Uma vez definido o briefing e as pesquisas, passamos para o 
desenvolvimento das ideias, a apresentação dos personagens, o conflito, as 
etapas para cada desafio do protagonista e a conclusão da aventura. Sendo 
assim, o nosso jogador é levado a experimentar emoções como tensões, 
alívios, conquistas e novas tentativas de equilíbrio, o que proporciona uma 
imersão na diversão, por meio da experiência. 

Nossa equipe de design detectou a necessidade de mudança em alguns 
aspectos nesse primeiro roteiro, e a importância de criar as etapas do jogo já 
no formato que os outros games faziam. Esse procedimento tornou-se uma 
convenção — o Level Design. Com a narrativa definida e o roteiro detalhado 
e finalizado, o nosso próximo passo era criar as artes em seus diferentes 
formatos, como imagens, cenários, trilha sonora e efeitos. 

O maior desafio eram as limitações técnicas que envolviam a engenharia 
e o desenvolvimento da engine do jogo, já que trabalhávamos sem aproveitar 
nenhuma programação preexistente. 

A programação que faria a movimentação e o controle de personagens e 
cenários, bem como a aplicação de efeitos gráficos e sonoros, ainda não fora 
desenvolvida. Antes desse game, a TecToy havia produzido apenas versões 
de outros jogos, que eram basicamente traduções de textos ou troca de 
personagens. 

O departamento de engenharia da TecToy começou a vislumbrar e 
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entender todas as possibilidades e limitações que tínhamos quanto ao 
ambiente do jogo. Hoje, temos kits de desenvolvimento que podem ser 
comprados diretamente com os fabricantes das plataformas, como Sony e 
Microsoft.

A plataforma inicial seria o Mega Drive, um console lançado inicialmente 
no Japão, em 1988, e nos Estados Unidos, em 1989, e que representava, no 
Brasil, a melhor geração de consoles da época. O concorrente mais próximo, 
nesses anos, dividia o mercado com uma presença informal gigantesca e 
com o contrabando como alternativa para aquisição.

Todo esse projeto foi feito com os colaboradores internos. Porém, alguns 
outros profissionais foram chamados para auxiliar no início do projeto, nas 
ilustrações do personagem, bem como na confecção e na gravação da trilha 
sonora.

Essa prática ainda continua sendo bastante comum, já que temos 
produtoras especializadas em trilhas sonoras — por exemplo, a Pxldj1, já 
com um portfólio extenso nessa área.

A compreensão de como funcionava um game — no sentido da 
ilustração e da física para a movimentação de personagens e cenário, 
como um mosaico — foi nosso maior aprendizado. O Mega Drive, apesar 
de ser bastante poderoso e possuir um chip de processamento principal 
muito bom (o Motorola 6800), tinha limitações quanto ao processamento 
simultâneo dos sprites do personagem e a montagem e o deslocamento do 
cenário. Isso fez com que tivéssemos uma preocupação enorme quanto a 
encaixar o que fosse necessário sem causar nenhum estouro na capacidade 
de processamento. 

Finalizado nosso roteiro e definidas todas as fases do game, um ilustrador 
profissional criava os desenhos que representavam os personagens, como 
Pica Pau, Leôncio, Zeca Urubu e todos os outros, em todas as posições 
necessárias durante o jogo — correndo, parado, pulando, atacando, 

1.Para saber mais acesse a URL <http://www.pxldj.com/>. Acesso em 3/2018.
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ferindo-se e morrendo. De posse dessas ilustrações, escaneávamos um a 
um os desenhos e, numa ferramenta própria desenvolvida internamente, 
recriávamos os personagens nas medidas certas em pixels, quadradinho por 
quadradinho. Passamos algum tempo pintando folhas quadriculadas, a fim 
de colocar as ilustrações da melhor maneira no computador — era mais 
fácil iniciar o processo manualmente do que diretamente no micro.

Nossos computadores rodavam os programas necessários para o 
escaneamento das imagens e a pintura dos personagens de modo bastante 
limitado. Não tínhamos nenhum sistema operacional de interface gráfica, 
como o Windows, e o software principal de edição não era nada perto dos 
atuais editores gráficos avançados, como o Adobe Photoshop. O mouse 
oferecia um controle nada preciso e faltavam recursos. Tínhamos uma 
única chance de desfazer uma ação errada, o undo. Não havia camadas, nem 
pincéis que colorem pixels isolados, ou conjuntos de pixels em pequenos 
lotes (chamados de sprites).

Tínhamos o desafio de encontrar esses padrões também na ilustração 
das personagens ou de outros elementos que pudessem mover-se ao longo 
do jogo.

Uma vez ambientados com as etapas iniciais, as ilustrações dos cenários 
seguiam a mesma metodologia, porém com movimentos apenas lineares e de 
deslocamento, ao mudarmos de fase. Esse processo ajudou muito em outros 
desenvolvimentos que estávamos iniciando, no sentido de compartilhar 
acertos e erros, de forma a multiplicar as capacidades de trabalho.

Para a composição da trilha sonora e os efeitos especiais de áudio, 
também foi feito um estudo dentro das capacidades de processamento 
do Mega Drive, de modo a não comprometer o desempenho geral. Um 
músico foi chamado para compor livremente trilhas de fundo para cada 
fase, alinhado com o game design, de modo a criar, no som, um elemento a 
mais para a ambientação da fase, expressando velocidade, tensão, ou outra 
característica daquele nível. Os efeitos sonoros foram aplicados ao jogo 



49

pelo departamento de engenharia, a partir de uma lista que criamos com 
os efeitos previstos no roteiro original, como quedas, socos, pulos, latidos, e 
outros cuja necessidade foi sendo percebida ao longo do desenvolvimento. 

Imagem 3: Detalhe da primeira fase do jogo As Férias Frustradas do Pica-Pau.

Testávamos tudo quase à exaustão, pois retrabalhar cada tarefa era 
bastante cansativo. Nossa atenção cuidadosa à execução deixava-nos 
bastante seguros do processo e das decisões tomadas. 

Os testes eram realizados quase que simultaneamente ao 
desenvolvimento. Cada detalhe (como fases e movimentos) era testado 
visando a implantação no jogo como componente definitivo, ou ajustado 
para criar dificuldades e conquistas que envolvessem as emoções necessárias 
para a diversão e o sucesso do jogo. 

Segundo Pagano1 

1. BLOG TECTOY. Entrevista – Alexandre Pagano, ex-designer da Tectoy, conta histórias 
da empresa da década de 90! Disponível em: <http://blogtectoy.com.br/entrevista-alexan-
dre-pagano-ex-designer-da-tectoy-conta-historias-da-empresa-da-decada-de-90/> Acesso 
em 3/2018 
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Quando um de nossos colegas terminava de testar, 
passávamos para outro. Pela minha experiência na Hot-
line eu sabia que cada jogador tinha uma forma particular 
de jogar e isto propiciaria encontrar erros diferentes. Dito 
e feito, eu encontrei erros, o Édison Takeshi um de nossos 
desenvolvedores encontrou outros, e foi assim com o João 
Manoel e o Sérgio Baptista ambos designers da área de 
desenvolvimento.

Definitivamente, não foi nada fácil o desenvolvimento desse método 
todo, desde o aprendizado inicial até os ajustes para a manufatura do 
produto final. Entretanto, todo esse trabalho acabou criando uma cultura 
e um processo que pudemos aplicar a outros jogos e produtos da Tectoy.

Passados quase 25 anos dessa experiência, depois de alguns outros 
projetos de desenvolvimento de produtos associados ao entretenimento, 
o que podemos perceber é que o nosso processo de desenvolvimento de 
um game parece ser validado por um consenso observado com bastante 
frequência na literatura atual.

Segundo Fullerton (2008, p.67):

Gerar protótipos e fazer testes com jogadores variados é 
uma parte primordial para construir uma versão “jogável” da 
sua ideia, sendo que um protótipo deve usar componentes 
práticos, como papel, caneta, cartas, sementes, etc. O 
objetivo aqui é jogar e atingir a perfeição em um modelo 
simplista, antes mesmo de um programador (no caso 
de jogos eletrônicos), ou produtor gráfico (no caso de 
tabuleiros), ser chamado para o projeto.

Hoje, podemos contar com algumas ferramentas e ambientes próprios 
para esse tipo de trabalho, bem como uma documentação completa para 
cada etapa e processo. Além disso, a internet facilita a aproximação entre 
pessoas e o compartilhamento de ideias, de modo a acelerar os processos 
e distribuir de modo eficiente o tempo, os recursos e os conhecimentos 
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— independentemente de geografia e condições culturais. Porém, o 
sucesso do projeto sempre estará intimamente atrelado à metodologia de 
desenvolvimento escolhida. 

Em função de uma escassez de recursos naquela época, utilizamos uma 
metodologia muito experimental, que deu certo naquele contexto. Hoje, 
entretanto, pode-se optar por processos muito mais experimentados e 
eficientes, como a metodologia XGD ou eXtreme Game Development1,na 
qual pode-se contar com ambiente mais ágil, desenvolvimento que incentiva 
a interação, simplicidade, design incremental, e outras características 
interessantes. Além disso, o XGD permite uma valorização individual pela 
unidade de todo o grupo, algo que praticávamos naquela época graças a uma 
gerência competente e motivadora. O ciclo incremental dessa metodologia 
cria, também, a possibilidade de testes curtos serem feitos constantemente, 
permitindo ainda correções rápidas em todas as etapas. Reuniões rápidas e 
feedback para toda a equipe criam uma sinergia necessária aos dias atuais.

A criação de um jogo eletrônico ou outro produto digital deve utilizar 
uma metodologia, e você pode seguir algumas opções já existentes — isso 
ajuda no seu processo, tornando-o mais eficiente em recursos como tempo 
e orçamento, e levando a um resultado final mais próximo de ser alcançado.

Desenvolvendo individualmente ou em equipe, crie sempre um 
ambiente descontraído, mesmo nas adversidades. Envolva cada participante 
e motive sempre. Todo o universo lúdico deve ser incluído no seu jogo, 
desde o roteiro até a distribuição final!

Fazer games é uma coisa realmente gratificante, e ver o seu jogo sendo 
jogado é quase inexplicável, aventure-se! Tenho certeza de que será muito 
divertido.

1.Conforme o texto de Thomas Demachy Extreme Game Development: Right on Time, Every 
Time. Disponível em: <https://www.gamasutra.com/view/feature/131236/extreme_
game_development_right_on_.php?page=2 >. Acesso em 2/2018.
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O Homo ludens: sobre a dimensão 
psicológica do mundo virtual _

Pedro de Santi 

Resumo
Neste texto, procuro abordar a experiência do mundo virtual através das 
categorias psicanalíticas do brincar, da ilusão e da transicionalidade. Recorro, 
para tanto, a autores que estudam a experiência lúdica, num sentido amplo, 
assim como especificamente, em games online. Parto de uma análise mais 
comum, segundo a qual o mundo virtual é necessariamente alienante. Sem 
discordar dos riscos de dependência envolvidos, procuro evocar dimensões 
criativas e relacionais que podem ser desenvolvidas naquele ambiente.

Palavras-chave: brincar; ilusão; transicionalidade; virtual; jogo

INTRODUÇÃO 

O tema deste texto é pensar a experiência de conexão à internet 
(games, realidade virtual e, mesmo, redes sociais) desde uma perspectiva 
psicanalítica, associando-a à dimensão lúdica. Meu objetivo principal 
é investigar a experiência psíquica produzida pelo ambiente virtual. 
Um objetivo secundário é relativizar a diferença entre o contato com a 
realidade efetiva e a virtual; isto de modo a sustentar que essa relação seja 
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intrinsecamente ambivalente. 
Na primeira parte, apresentarei a experiência psicológica de ingresso no 

mundo virtual, evocando a categoria da ilusão. Na segunda, desenvolverei o 
conceito do brincar e do jogar, também com suas dimensões psicológicas.

1. UMA REALIDADE INTERMEDIÁRIA: A ILUSÃO

Há uma tendência a ler de forma negativa, como alienação, o 
crescimento da relação do jovem com a internet (SANTI, 2017). A imagem 
paradigmática é a de uma mesa de restaurante na qual cada pessoa está 
focada em seu celular, sem contato com as outras pessoas logo ali, a seu 
lado. Não há dúvida de que o uso do telefone pode ser um recurso de fuga e 
evitamento de contato. 

Grésillon e Kerdellant (2003) colocam de forma mais abrangente a 
preocupação generalizada. A magia e o horror que alguns sentem quanto ao 
acesso à internet por crianças e adolescentes não residiria no fato de que a 
internet dá acesso ao mundo, mas no de que ela traz o mundo para dentro 
de nossas casas. E o que vem como informação e influência transforma-se 
num enorme desafio à autoridade familiar, numa experiência de perda de 
controle sobre o que influencia os filhos, ainda em formação. 

Quem olha de fora essa situação só vê a ponta do iceberg — a paralisia 
ante o aparelho, que pode ser um computador ou, mais provavelmente 
hoje, um tablet ou smartphone — e não vê as operações complexas e a 
sociabilidade envolvidas. 

Há uma grande diferença entre a geração que cresceu vendo TV e a 
atual. Em Les Enfants-Puce, lê-se:

De um lado, a geração ‘batatas fritas no sofá’; um cinquentão 
obeso e espalhado numa poltrona, hipnotizado pela 
televisão, suas mãos gordas mergulhadas num enorme 
pacote de chips. Do outro, a geração internet; um jovem 
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sentado diante de uma mesa, o corpo inclinado em direção à 
sua tela, o ar apaixonado, um café em uma mão e o mouse na 
outra. (GRÉSILLON E KERDELLANT, 2003, p. 21).

Dessa perspectiva, seria precipitado simplesmente inferir que o mergulho 
no mundo virtual acarrete necessariamente em alienação. Procuremos 
incluir essa discussão num panorama psicológico mais abrangente.

Para expandir esta perspectiva, podemos considerar que o espaço 
virtual configura um terceiro mundo, entre os mundos interno e externo. 
Trata-se de um “espaço entre” importante, cheio de possibilidades e riscos 
na perspectiva das relações. Esse espaço passa pela própria capacidade de 
fantasiar, desde que se entenda que a fantasia pode ser um espaço de criação 
e elaboração de ensaios e projetos. 

Ao recolher seu interesse da realidade imediata e focar-se na tela, a 
mente parece entrar num transe, na medida em que as barreiras da realidade 
parecem suspensas. De toda a forma, entra-se num estado prazeroso e 
excitante no qual a experiência da passagem do tempo é também alterada. 
Seja lendo notícias, interagindo com mídias sociais, jogando hipnóticas 
variações de Candy Crush, ou simplesmente deslizando erraticamente por 
vídeos e músicas, é uma experiência comum perder a noção da passagem 
do tempo. Ainda da perspectiva da experiência da passagem do tempo, 
o mundo virtual, sem nossas limitações físicas normais, parece poder 
acompanhar a velocidade de nossa mente, o que cria uma experiência de 
potencial vertiginoso, dificilmente encontrado na realidade material.

Introduzir a ideia de que haja uma terceira realidade pode parecer 
estranho a quem conceba a realidade como um dado absoluto, em relação 
ao qual outros planos de experiência poderiam ser denominados ilusórios. 
Porém, psicologicamente, não é assim. A realidade virtual nos faz colocar 
em questão a própria concepção de realidade. Segundo Jorge Canestri
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A realidade não é apenas algo que ‘consiste’, algo que 
poderíamos chamar provisoriamente de ‘real’; ela também é 
uma ‘construção’ que segue as necessidades e a estrutura do 
sujeito que conhece. Realidade ‘virtual’ é uma manifestação 
particular, uma expressão do que estou chamando de 
‘realidade’, um tipo especial de ‘realidade’. (CANESTRI, 
2001, p. 2).

Da perspectiva psicanalítica, nossa experiência é vivida num campo 
de realidade psíquica, o campo fenomênico dado pelo mundo tal como 
o percebemos. Para a psicanálise, nossa relação com o mundo é mediada 
por molduras invisíveis dadas por nossos órgãos dos sentidos, capacidade 
cognitiva, valores, desejos e hábitos. Não se trata de uma “realidade falsa”, mas 
a realidade, tal como a percebemos. Nesse sentido, o que experimentamos 
como realidade não é um dado puro ou objetivo, mas o resultado de uma 
ação psíquica que configura às suas condições o que a ela chega.

Nesse sentido, não seria um exagero dizer que nossa vida mental em si 
mesma dê-se num espaço virtual.

Canestri aponta que a realidade virtual como a conhecemos é criada e 
depende de um intermediário, um computador que, fundamentalmente, cria 
simulações da realidade. Entretanto, as simulações têm todos os atributos 
de nossa realidade psíquica, também constituída por representações. Cito 
Andrea Marzi (2016):

O cyberspace é representado como um espaço com volume 
no qual a realidade virtual é experimentada, quando 
objetos virtuais compreendendo som, imagens e palavras 
representam objetos reais. Sendo experimentados, estes 
objetos virtuais são também reais (…) O cyberspace é como 
o espaço. Ambos têm volume, conteúdo, suporte de um 
hardware (processador no computador / cérebro no corpo), 
e acesso por meio de interface (mouse para a tela / palavra, 
tom de voz, imagem, linguagem corporal). O cyberspace é 
como um sonho: ambos têm representação. O cyberspace 
pode ser um lugar de imaginação, exploração, descoberta 
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e simbolização, como o espaço do sonho; ou pode ser um 
lugar de sequestro e ódio, como num retiro psíquico ou 
claustro.

Este espaço virtual também pode ser associado a um espaço de ilusão, 
que muitos psicanalistas chamam de espaço transicional, constituído nas 
primeiras relações da criança, no espaço intermediário entre seu mundo 
interno e o externo; entre a experiência de ser fundido com o outro (quem 
faça a função dos cuidados maternos) e a construção da capacidade de se 
relacionar com o mundo externo.

O “espaço entre” é nossa própria capacidade de fantasiar, o espaço lúdico 
e criativo que tanto admiramos nas crianças pequenas e que, em parte, 
perdemos com o ingresso nas coisas sérias do mundo adulto. Em O escritor 
e a fantasia, Freud caminha nessa direção, ao comparar a atividade criativa 
com o brincar infantil:

Não deveríamos buscar na infância os primeiros traços de 
atividade criativa? A ocupação mais querida e mais intensa 
da criança é a brincadeira. Talvez possamos dizer que 
toda criança, ao brincar, comporta-se como um criador 
literário, pois constrói para si um mundo próprio, ou, mais 
exatamente, arranja as coisas de seu mundo numa ordem 
nova, do seu agrado. (...) Não obstante todo o investimento 
de afeto, a criança distingue muito bem da realidade o seu 
mundo de brincadeira, e gosta de basear nas coisas palpáveis 
e visíveis do mundo real os objetos e situações que imagina. 
(FREUD, 1908, p. 328).

O psicanalista inglês Donald Winnicott (1951) considera que essa 
atividade criativa e de brincar deriva de um espaço transicional, aquele 
que se constitui nos primeiros anos de vida, entre o fechamento em si e 
a capacidade de estabelecer verdadeiras relações de objeto. A criação de 
uma realidade interna através daquele espaço é a condição, inclusive, para 
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a capacidade de estar só, o que Winnicott identifica como um indicador de 
amadurecimento subjetivo:

(...) todo indivíduo que alcançou a condição de ser uma 
unidade (com uma membrana limitadora entre o exterior 
e o seu interior) possui uma realidade interna, um mundo 
interno que pode ser rico ou pobre, e que pode estar em 
paz ou em estado de guerra. (...) existe uma terceira parte 
na vida do indivíduo, parte essa que não podemos ignorar, 
uma região intermediária da experimentação, para a qual 
contribuem tanto a realidade interna quanto a vida externa 
(...) Estou, portanto, estudando a substância da ilusão, 
aquela que admitimos na criança, e que, na vida adulta, é 
inerente à arte e à religião. (WINNICOTT, 1951, p. 317).

O ingresso num registro virtual pode remeter à capacidade de 
distanciamento relativo, necessário para que não nos vejamos perdidos 
em nós mesmos ou misturados com as coisas. Da mesma forma, ele é o 
caminho em direção à alteridade, à possibilidade de compartilhar um 
universo simbólico com os outros. Algo bem distinto da alienação que se 
costuma atribuir a ele.

Pense-se no clássico quadrinho do Calvin e seu amigo, o tigre imaginário 
Haroldo. Naquelas tiras, está expressa a seriedade do espaço lúdico, sua 
riqueza e a capacidade de sair dele e voltar à realidade compartilhada com a 
família ou a escola, quando elas o chamam.

Tudo leva a crer que a vida virtual nos leva ao mesmo lugar que é 
oferecido pelas artes em geral: literatura, teatro, música, cinema; toda a arte 
nos convida à transcendência da experiência imediata, como num sonho 
que sonhassem por nós. Trata-se de um espaço lúdico, com potencial 
criativo. Diz Winnicott (1951, p. 320) sobre o objeto transicional

O objeto é afetuosamente acariciado tanto quanto amado 
com excitação e mutilado (...) Seu destino é o de poder ser 
gradualmente descatexizado (desinvestido), de modo que, 
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no decorrer dos anos, ele se torne não tanto esquecido, mas 
relegado ao limbo. Com isso quero dizer que, na saúde, o 
objeto transicional não “vai para dentro”, nem o sentimento 
a seu respeito sofre repressão necessariamente (...) Neste 
ponto, meu tema amplia-se, abarcando o brincar, a criação 
e a apreciação da arte, o sentimento religioso, o sonho, e 
também o fetiche, a mentira e o roubo, a origem e a perda 
dos sentimentos de afeição, a adição a drogas, o talismã do 
ritual obsessivo, e assim por diante.

Nossos telefones, com os quais pouco fazemos ligações, tornam-se objetos 
transicionais aos quais desenvolvemos um apego e, mesmo, dependência, 
como objetos mágicos que nos proporcionam acesso àquela outra realidade. 
Dela, podemos saltar para contatos, relações e trabalhos, e então sairemos 
do outro lado da ilusão. Ou podemos nos manter eternamente dependentes 
e reclusos naquele espaço, mas então ele deixará de ser transicional para se 
tornar uma prisão. Esse é um ponto muito favorecido pelo fato de que o 
mundo virtual traz já suas próprias representações dadas, privando o sujeito 
de uma de suas funções criativas. Além disso, a velocidade e a quantidade de 
estímulos enviados por esses aparatos excedem em muito nossa capacidade 
de assimilação, criando um contínuo de percepção que dificulta, ou 
mesmo impede, o trabalho de retenção de memória e elaboração daqueles 
conteúdos.

 2. HOMO LUDENS

A partir do que foi desenvolvido anteriormente sobre o lugar da ilusão 
como uma terceira realidade na qual ingressamos, derivo, nesta seção, 
a relação que se pode estabelecer entre ela e a atividade lúdica humana, 
inclusive o apelo poderoso dos games. Iniciaremos por uma obra de 
referência, escrita muito antes do advento do mundo digital.

Datado de 1938, o livro Homo ludens, de Johan Huizinga é um clássico 
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de fôlego. Ainda que tão distante de nosso ambiente e anterior às questões 
relativas ao uso de tecnologia, ele consegue identificar a atividade lúdica 
humana de forma abrangente e que nos ajuda muito a compreender a 
sedução do mundo virtual. O autor está interessado especificamente nas 
dimensões culturais da atividade lúdica, como ela se apresenta nas artes, 
no esporte e mesmo nos rituais religiosos. Como o título indica, o autor 
propõe uma alternativa às definições do Homem como Homo sapiens 
ou Homo faber. A capacidade lúdica seria a mais fundamental de nossas 
características. O termo ‘ilusão’ remete ao latim inludere, no lúdico, nossa 
capacidade de transcendermos o imediato, criarmos sentidos e narrativas 
para nossas experiências e habitarmos outros espaços.

Os termos play, em inglês, e spiel, em alemão, são bastante abrangentes, 
englobando os termos ‘brincar’, ‘jogar’ ou ‘atuar’, em português. Para tentar 
manter a uniformidade do termo usado pelo autor, privilegiarei a tradução 
‘brincar’, ainda que ela não consiga abranger todo o espectro de significação 
do termo original.

Huizinga indica que o brincar é anterior à própria cultura e não 
limitado aos humanos, o que evidenciaria sua condição de fundamento de 
experiências e, mesmo da própria cultura. O autor se propõe a estudá-lo 
em si, sem considerar que o brincar esteja a serviço ou a caminho de outra 
atividade, como descarregar tensão, imitar ou treinar.

Ele evoca a imagem de um torcedor num jogo de futebol como paradigma 
da experiência do brincar (HUIZINGA, 1938, p. 2.): “E nessa intensidade, 
nessa absorção, nesse poder de enlouquecimento, reside a própria essência, 
a qualidade primordial do brincar”.

Não é difícil trazermos esse modelo para a nossa imersão no mundo 
virtual. O brincar se dá quando um fluxo da mente se distancia do 
determinismo da experiência corrente. Ele se destaca da experiência 
imediata, é encantador e cativante, criando uma experiência de ritmo e 
harmonia. Cria-se, também, uma tensão (HUIZINGA, 1938, p. 11): “Um 
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bebê tentando alcançar um brinquedo, um gatinho batendo num carretel, 
uma menininha jogando bola — todos querem realizar algo difícil, ser bem-
sucedidos, dar fim à tensão. Brincar é tenso”.

A linguagem é, em si, um campo privilegiado para o lúdico. A própria 
atividade representativa da linguagem põe o brincar em ação (IDEM, p. 3): 
“Por trás de toda expressão abstrata reside a mais ousada metáfora, e toda 
metáfora é um brincar com palavras. Portanto, ao dar expressão à vida, cria-
se um segundo mundo poético ao lado do mundo da natureza”. Huizinga 
define o brincar com três características:

1.O brincar é supérfluo. Ele só é urgente dentro de seu campo de regras e 
no mundo que cria. Ele pode ser interrompido a qualquer momento e não é 
uma imposição física ou moral. Ele é realizado num “tempo livre”.

2.Ele não é a vida ordinária ou “real” — por derivação: a vida não é um 
jogo. Ele pode dar-se como uma festa ou um ritual, sempre se destacando 
do plano do cotidiano.

3.Ele é circunscrito a um campo, um playground. Há regras, locais e 
tempo, e ele configura um curso e significado interno.

Esse último item da definição é recorrente entre autores que estudam 
jogos e já nos ajuda a reverter aquele temor de que o mergulho no mundo 
virtual implique na fuga da realidade concreta, em busca de uma liberdade 
descompromissada. Num certo sentido, inverte-se aqui a perspectiva. 
O mundo do brincar pode ser pensado exatamente como a busca por 
uma experiência controlada, num ambiente onde há ordem, sentido e a 
possibilidade de interrupção, o que se opõe ao mundo, tomado agora não 
como algo real e estabelecido, mas como extenso e difícil de controlar ou 
compreender. O mundo seria vivido como desestruturado e o brincar seria 
um ensaio de acesso a ele, ao se tomar um recorte estruturado. Retomaremos 
isso a seguir, ao analisarmos o livro recente de Bogost, Play Anything (2016). 
O brincar não é livre ou a busca por liberdade; ele pode ser justamente a 
busca por um microcosmo organizado ante a realidade vivida como caótica, 
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tediosa ou traumática.
Sem aprofundar-me aqui na dimensão cultural, que interessa muito a 

Huizinga, destaco apenas uma dimensão de relação com o outro implicada 
no brincar. Ao brincarmos juntos com outros, desenha-se uma relação 
ambivalente: de um lado, compartilhamos o playground, com suas definições 
e regras; de outro, muitas vezes nos colocamos como antagonistas dentro do 
jogo, numa guerra com regras. Somos capazes de compartilhar comunidades 
de significações e regras, como forma de amenizar e intermediar as relações 
com os outros. Mas a paixão por ganhar pode tomar algum dos jogadores 
e estragar o jogo; suspende-se o distanciamento e as regras do jogo podem 
ser quebradas.

A novilíngua de George Orwell (em sua obra literária 1984), que 
buscava reduzir as palavras circulantes de forma que só houvesse uma 
para cada coisa, numa linguagem unívoca e sem metáforas; a literalidade 
com que o discurso politicamente correto vigia e censura a linguagem 
— esses são alguns dos esforços autoritários por erradicar as dimensões 
lúdicas, complexas e polissêmicas das relações humanas. Não é à toa que a 
sexualidade e a arte sejam objetos privilegiados da repressão.

Huizinga conclui seu livro num tom de desencantamento ao analisar o 
quanto, desde a revolução industrial, o mundo tornou-se menos propenso 
ao lúdico: “O trabalho e a produção se tornaram o ideal e, então, o ídolo 
da época” (IDEM. p. 192). A mentalidade produtiva e mesmo o discurso 
científico seriam sintomas de um mundo que recusa e desvaloriza a dimensão 
lúdica em favor de um foco instrumental na relação com as coisas. Trata-se 
de um mundo que se leva por demais a sério, esquecendo seu fundamento 
simbólico e lúdico.

Concluo este percurso pela obra de Huizinga com uma citação de Freud, 
em O escritor e a fantasia (1908, p. 328):
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O adulto pode recordar-se da grande seriedade com 
que brincava na infância e, equiparando suas ocupações 
pretensamente sérias àquelas brincadeiras infantis, livra-
se do pesado fardo imposto pela vida e alcança o elevado 
ganho de prazer proporcionado pelo humor.

Em muitos aspectos, o livro Play Anything (2016), de Ian Bogost, 
parece ser uma atualização da obra de Huizinga para o ambiente virtual. As 
referências são explicitadas diretamente pelo autor.

Bogost enfatiza, como já o fizemos, a inversão operada por Huizinga 
na consideração de senso comum sobre a relação entre o brincar/jogar e a 
realidade. Ao invés de tomar a realidade como dura e o jogo como uma fuga 
para um ambiente livre: 

Confrontados com a arbitrariedade do mundo e seus 
conteúdos, deparamo-nos com um desafio: como realizar 
algo, como encontrar sentido, como prosperar e florescer, 
ainda que o mundo seja, em última análise, indiferente? 
(BOGOST, 2016, p. 160-1).

O brincar aparece, então, como uma forma de operar num sistema 
delimitado de forma prazerosa, mas a ênfase está na dimensão delimitada 
(IDEM, p. 68-9): “Os games não são atraentes porque são divertidos, 
mas porque eles são limitados; porque eles erguem fronteiras; porque 
precisamos aceitar suas estruturas para brincar com eles”.

Entram aqui em destaque as expressões playground e ‘círculo mágico’, 
ambas de Huizinga. Círculo mágico é como ele denomina os espaços 
projetados para a realização de rituais: uma vez que se esteja dentro dele, e 
aceito seu universo simbólico e sua linguagem, pode-se viver individual ou 
coletivamente o ritual. Ele é o espaço e o tempo especiais criados quando 
acontece um jogo, a fronteira entre o mundo do game e o mundo ordinário.

Bogost faz uma observação aguda sobre nossa forma contemporânea 
de lidar com esses espaços: é cada vez mais rápida nossa capacidade (ou 
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necessidade) de transitar do mundo ordinário para círculos mágicos. 
Qualquer momento de pausa num restaurante, transporte público ou, por 
que não dizer, aula, é o bastante para que se cheque o smartphone — leiamos 
mensagens, joguemos rapidamente algo, ouçamos música, até sermos 
novamente chamados para a realidade material. Essa é uma habilidade que 
temos desenvolvido, mas que, ao mesmo tempo, desacostuma-nos a manter 
um foco prolongado — não é à toa que se multiplicam casos de distúrbio 
da atenção.

Não escapa a Bogost a ambivalência que temos apontado com relação ao 
mundo virtual (p. 2175-6):

Dispositivos virtuais fazem tanto hoje que é difícil saber 
se poderíamos separar suas promessas de sua ameaça. Um 
smartphone é uma fonte de conexão, companhia, informação 
e lazer, mas também de distração, compulsão, desconexão e 
obsessão.

Em Killing Monsters (2002), Gerard Jones, desenvolvedor de games e 
personagens da Marvel, faz uma ampla defesa do mundo dos jogos como 
recurso de simbolização e catarse. Acusam-se com frequência os games de 
induzirem violência, por exemplo. Mas não se costuma evidenciar o quanto 
os games podem ser suportes representativos para a elaboração e derivação 
catártica de fantasias agressivas, de modo a canalizarem essas fantasias para 
um meio exclusivamente simbólico. Crianças pequenas costumam adorar 
desenhos violentos, nos quais sua própria condição de estar à mercê do 
mundo adulto pode ser revertida em fantasia, como no mito do herói; e seu 
mundo interno, ainda em formação, pode encontrar representação e forma. 
Afetos, impressões e intuições ainda informes podem ganhar simbolização 
justamente através desse “empréstimo” da criação de outra pessoa, como 
num sonho que sonhassem por nós, como já dissemos acima.

Em Nouvelles Formes d’Addiction, Valleur e Matysiak (2004) também 
evidenciam que há formas diferentes de se relacionar com os games — há 
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quem recorra a eles como entorpecimento, mas também quem busque 
elaboração e derivação de impulsos primários que, sem esse recurso 
simbólico, poderiam explodir no real. Em defesa mesmo da existência de 
conteúdos violentos, dizem os psiquiatras:

Não é precisamente essa uma das funções essenciais de 
uma atividade de lazer — permitir uma evasão, mesmo uma 
regressão, num mundo onde as interdições não existem? 
(VALLEUR e MATYSIAK, 2004, p. 192).

Essa consideração só faz sentido para quem considere que temos esses 
impulsos em nós e que eles precisam de alguma forma de vazão. Aqueles que 
imaginarem que a agressividade seja insuflada artificialmente, como numa 
contaminação pelo ambiente, tenderão a querer evitar que tais conteúdos 
sejam veiculados.

Contra a predominância de se tomar as crianças como passivas e 
abduzidas pelo universo dos games, Jones evidencia uma dimensão 
importante:

Quando consideramos as crianças em relação aos meios 
de comunicação de massa e cultura pop, tendemos a 
defini-las como consumidoras, espectadoras, recipientes, 
vítimas. Contudo, elas também são usuárias desses 
meios de comunicação e cultura: elas são agentes de 
escolha, intérpretes, modeladoras, companheiras de jogo, 
participantes e narradoras. Ver as crianças como recipientes 
passivos do poder dos meios de comunicação coloca-nos em 
desacordo com as fantasias que elas escolheram e, portanto, 
com as próprias crianças. Vê-las como usuárias ativas nos 
habilita a trabalhar com seu entretenimento — qualquer 
entretenimento — e ajudá-las a crescer. Shooter games, 
gangsta rap, Pokémon, tudo se torna instrumento para os 
pais e professores ajudarem os jovens a se sentirem mais 
fortes, acalmarem seus medos e aprenderem mais sobre si 
mesmos. ( JONES, 2002, p. 364-8).
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Mesmo com essas considerações em relação às possibilidades e ao sentido 
do mundo virtual, é importante lembrarmos do risco de dependência que 
ele representa (por seu poder de sedução e volume maciço), quando o 
potencial de transicionalidade não é cumprido e ele se torna, pelo contrário, 
uma fuga da realidade e uma defesa contra a alteridade.

CONCLUSÃO

Para finalizar, retomo a ideia de que seja preciso observar de perto a forma 
como o uso progressivamente mais intenso dos meios virtuais interfere em 
nossos processos mentais e capacidade de relacionamento com os outros. 
A situação é ambivalente: é preciso estar atento aos riscos, sobretudo de 
isolamento e dependência, envolvidos no meio virtual; entretanto, da 
mesma forma, é preciso reconhecer que o mundo virtual pode oferecer 
prazer, criatividade e novas formas de sociabilidade.

Essa dimensão mais positiva só pode ser compreendida por quem for 
capaz de colocar em questão a própria consistência da realidade material, à 
qual a virtual seria oposta. Quando nos perguntamos sobre a experiência da 
realidade virtual, somos capazes de aprender algo sobre a dimensão lúdica 
subjacente a todas as nossas relações com a realidade. Sobretudo, podemos 
considerar que é do interior do jogo lúdico que se pode abrir a relação com 
o outro.
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Costumes, folclore e cultura 
escandinava materializados na 
narrativa do jogo Year Walk_
Vicente Martin Mastrocola

Resumo
Este texto tem como objeto de estudo o jogo Year Walk. Criado em 2013 pela 
produtora de jogos escandinava Simogo, o título em questão materializa, 
em telas de smartphones e tablets, uma narrativa repleta de costumes antigos 
e folclore daquela região. Por meio de uma história cheia de mistério, 
puzzles e enigmas, somos convidados a resgatar hábitos culturais em desuso 
e conhecer em profundidade algumas lendas das florestas do norte do 
planeta. Tomando por base autores da área de comunicação e games, vamos 
discutir como um produto de entretenimento, na atualidade, é construído 
estrategicamente, ressignificando antigas narrativas e atualizando-as para 
as plataformas digitais. Por fim, procuramos demonstrar a forte associação 
entre mídia, linguagens de entretenimento e cultura na contemporaneidade, 
enfatizando os impactos que colaboram com a indústria de games.

Palavras-chave: game; cultura; Year Walk; mobile game; Escandinávia; 
Simogo
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1. INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade, com um sem número de telas e devices 
conectados em rede, os videogames exercem papel de destaque. Seja nos 
consoles de última geração, como o Xbox One e o Playstation 4, ou nos 
tablets e smartphones, os games se tornaram um objeto privilegiado de 
estudo, congregando múltiplos aspectos possíveis para estudos no campo 
da comunicação, do consumo e do entretenimento.

Castells (2009, p. 54) afirma que esses complexos processos de 
comunicação são definidos pelas tecnologias que permeiam a comunicação 
e, também, pelas características dos emissores e receptores, linguagens, 
protocolos, aspectos intrínsecos à cultura e escopos de comunicação. Essa 
junção de variadas plataformas e linguagens tecnológicas gera um ambiente 
de forte convergência que, inegavelmente, afeta determinados núcleos 
sociais e o dia a dia de diversos indivíduos.

O cenário contemporâneo, repleto de plataformas midiáticas, oferece 
acessos facilitados a ambientes de diversão e entretenimento. Nesse ponto, 
vale trazer para esta discussão as ideias de Bogost (2016), que pondera 
que temos playgrounds espalhados por todos os lugares do planeta. 
Esse autor (BOGOST, 2016, p.20-21) entende que, apesar da palavra 
playground referir-se a uma área de recreação infantil, ela pode descrever, 
metaforicamente, qualquer lugar onde o ato de jogar/brincar aconteça, 
não importando o tipo de jogo/brincadeira. Um chef pode chamar sua 
cozinha de “meu playground”, um alpinista pode chamar a montanha que 
está escalando de “meu playground”, e um indivíduo aguardando em um 
ponto de ônibus pode encontrar na tela de seu smartphone o playground 
para aqueles minutos de espera. 

Esta cultura do game, a existência de múltiplos playgrounds e perfis 
multifacetados de players, e a ampla disponibilidade de plataformas de 
distribuição de conteúdo em rede demonstram o potencial de mercado 
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que, no caso brasileiro (e de muitos outros países), apenas começou a ser 
esquadrinhado.

Hoje, o videogame, consolidado como objeto cultural e importante pilar 
da indústria do entretenimento, atrai a atenção da mídia devido às dimensões 
de lucratividade que alcançou com seus produtos. Não é incomum 
abrirmos algum grande portal de notícias na internet e encontrarmos 
informações sobre o mercado de videogames. A magnitude dessa indústria 
permeia diferentes âmbitos do cotidiano e não é incomum, em grandes 
centros urbanos, observarmos indivíduos imersos em experiências lúdicas 
proporcionadas pelos games de celulares e smartphones, enquanto andam 
de metrô, esperam um ônibus ou aguardam um amigo que está atrasado. Há 
uma reconfiguração nítida no ecossistema comunicacional e mudanças que 
são praticamente impossíveis de se ignorar.

Sobre este aspecto, vale uma ressalva especial de que os games, hoje, 
já extrapolaram a esfera do puro entretenimento e são utilizados na área 
médica (ARAUJO; CARVALHO; FERREIRA; VASCONCELLOS, 2013, 
p.343), para promover o aprendizado infantil (TÓTH; POPLIN, 2013, 
p.194), ou até mesmo com fins ecológicos (MASTROCOLA, 2013, p.330).

Os videogames se transformaram em mídia e, conforme aponta Silverstone 
(2002, p.14), “a mídia agora é parte da textura geral da experiência” que os 
indivíduos vivem em seus cotidianos. Regis (2014, p.278) aponta que “a 
importância cultural e econômica dos games cresce na mesma proporção 
em que seus públicos se expandem e diversificam” e, portanto, os videogames 
“tornaram-se, assim, um potente meio de comunicação, interação e 
sociabilidade na cultura contemporânea”.

Desde os primórdios dessa indústria, na década de 1970, até o presente 
momento, as narrativas dos games evoluíram e se hibridizaram com outros 
aspectos culturais. Era comum um filme ganhar sua versão em game na 
década de 1980, mas, com o passar dos anos, o contrário aconteceu e games 
ganharam suas versões nas telas dos cinemas.
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Sobre isso, Carrascoza (2010) aponta que o ambiente midiático 
contemporâneo é especialmente propício para retextualizações de narrativas 
ficcionais, ou seja, de produção de um novo texto a partir de um ou mais 
textos-base. É possível perceber diferentes narrativas sendo utilizadas com 
a mesma essência em plataformas diferentes. Parte do que discutiremos 
neste texto é o fato de que determinadas produtoras de games retextualizam 
linguagens folclóricas, míticas e costumes de um povo para dentro dos 
ambientes dos jogos.

No atual cenário em que vivemos, as narrativas de games também são 
transformadas em mercadorias e podem ser estrategicamente moldadas 
para serem fatores de diferenciação social e transmissores de mensagens. 

Diante desse panorama com enorme potencial, elencamos um game 
específico para trabalharmos como objeto neste texto; estamos falando 
do jogo Year Walk (2013), criado pela produtora sueca Simogo. O game, 
que possui uma envolvente narrativa com toques de suspense e terror, está 
disponível para download em tablets e smartphones. A partir deste objeto, 
pretendemos observar como uma produtora de jogos se apropria de 
elementos culturais e costumes escandinavos de séculos atrás para dar vida 
a um produto contemporâneo.

2. YEAR WALK: FOLCLORE ESCANDINAVO MATERIALIZADO 
EM FORMA DE GAME

O jogo Year Walk chamou a atenção da mídia especializada em games 
no ano de 2013. Diferente da enxurrada de jogos de tiro, ação, zumbis e 
aventura, o título que observamos neste texto explora características de 
tradições antigas da cultura escandinava, mais especificamente um costume 
sueco denominado year walk (ou Årsgång, no idioma local) que pode ser 
livremente traduzido como “caminhada anual”.

No site oficial da produtora, os criadores contam alguns detalhes que 
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inspiraram a criação do game e explicam o que é o costume do year walk, 
que dá nome ao jogo.

Os produtores da empresa Simogo contam que foi feita uma pesquisa 
intensa sobre folclore sueco do século XIX para a criação do jogo. Segundo 
os profissionais envolvidos no processo, a “caminhada anual” normalmente 
era realizada na noite de natal, ou na noite de ano novo, e era vista como um 
ritual com influências pagãs.

Imagem 1: Interface e detalhe de cena do jogo Year Walk no iPad (Simogo, 2013).

O ritual consistia em uma pessoa ser trancada, por vontade própria, 
em um quarto escuro, sem comida ou bebida, durante um dia inteiro; 
nesse período, era importante meditar e se concentrar, pedindo uma visão 
do futuro. Ao cair da meia noite, o indivíduo deveria sair do quarto na 
escuridão invernal do norte europeu e caminhar de sua casa até a igreja mais 
próxima, atravessando uma floresta. A travessia era considerada perigosa e 
vários relatos indicam que, no percurso, as pessoas que realizavam o ritual 
travavam contato com vários monstros e seres fantásticos do imaginário 
popular escandinavo.
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Se o andarilho sobrevivesse ao frio, aos perigos naturais, às criaturas 
abissais, e chegasse vivo à frente da igreja, deveria andar ao redor do prédio 
para receber alguns lampejos do futuro sobre o próximo ano. Segundo os 
autores do game, a prática foi sendo esquecida no século XIX e foi totalmente 
apagada da cultura sueca no século XX.

Imagem 2: Na parte esquerda da imagem, vemos um descritivo de uma criatura encontrada 
na travessia do jogo, na tela do iPhone. Na parte direita, vemos imagens de referência de 
livros de história sueca usados pelos idealizadores do jogo, sobre os mistérios do Year Walk 
(Simogo, 2013).

O jogo está disponível para ser jogado em iPad, e o jogador possui uma 
visão em primeira pessoa para percorrer o cenário de uma floresta repleta 
de seres da mitologia sueca. Um ambiente fantasmagórico, sons espectrais 
e uma estranha luz bruxuleante completam a experiência da interface, 
juntamente com uma macabra trilha sonora de notas oitavadas.

O jogo acontece no iPad, mas há um aplicativo complementar, para 
ser baixado no iPhone, que fornece uma espécie de compêndio no qual o 
jogador pode pesquisar mais sobre as criaturas que vai encontrando durante 
sua experiência de year walk.
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Partindo dessa breve descrição sobre algumas características elementares 
do jogo Year Walk, e ancorados por autores consagrados, podemos discutir 
alguns aspectos sobre costume, cultura e folclore que se manifestam na 
experiência do game. O uso de elementos culturais escandinavos seculares é 
estratégico, e não casual. Tais elementos formam a base para que o jogo em 
questão se materialize como um produto diferenciado perante a gigantesca 
indústria de games, que abordamos na introdução deste trabalho.

Year Walk, conforme os criadores do game apontam, trabalha com um 
costume popular que foi perdendo força na Suécia durante o século XIX. 
Sobre esse assunto, Thompson (1998, p.13) diz que, no final do século XVIII, 
determinados costumes caíram em decadência, junto com magia, feitiçaria 
e superstições. A partir disso surgem, então, os estudos de folclore onde se 
busca resgatar “pequenas tradições”. O trabalho da equipe da Simogo, de 
certa maneira, busca resgatar — por meio de extensa pesquisa bibliográfica, 
histórica e arqueológica — os detalhes essenciais de uma pequena tradição 
do território sueco.

Thompson (1998, p.14) ainda postula que o folclore deve ser enxergado, 
nesse caso, como “antigos costumes que ainda subsistem nos recantos 
obscuros do nosso país, ou que sobreviveram à marcha do progresso na nossa 
agitada existência urbana”, pois a cultura pode ser vista como um conjunto 
de costumes (1998, p.16). Realmente, o progresso, de certa maneira, 
encerrou determinadas tradições, mas é curioso observar como um game, 
que é um objeto cultural dessa marcha de progresso, pode resgatar, de modo 
interativo, a essência de uma tradição praticamente enterrada de um povo.

Ao resgatar um costume praticamente esquecido e fora de prática, a 
produtora do jogo traz de volta todo um conteúdo ideológico da cultura 
sueca; ressignificam um aspecto cultural sob a ótica de uma nova tecnologia. 
Sobre esse aspecto, Mattelart e Meveu (2003, p.73) dizem que 
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Pensar os conteúdos ideológicos de uma cultura nada mais 
é que perceber, em um contexto dado, que os sistemas de 
valores e as representações que eles encerram estimulam 
processos de resistência ou de aceitação do status quo, 
que discursos e símbolos dão aos grupos populares uma 
consciência de sua identidade e de sua força, ou participam 
do registro “alienante” da aquiescência às ideias dominantes.

Sendo uma plataforma midiática, um game como Year Walk é um objeto 
de cultura que permite a resistência e uma nova leitura do folclore. Williams 
(1989, p.93) aponta que “a cultura tem dois aspectos: os significados e 
sentidos conhecidos (...) e as novas observações e significados”. Estamos, 
de certa maneira, vislumbrando estas novas observações e significados no 
entrelaçamento de um costume folclórico secular transposto para a interface 
lúdica de um jogo para tablet.

A atenciosa observação de um produto como o jogo Year Walk mostra 
como são fluidas as fronteiras entre aspectos culturais e a materialização 
desses mesmos aspectos, que pode ocorrer na interface de um game, 
por exemplo. Ao ressignificar e retextualizar determinados conteúdos, a 
produtora Simogo estabelece uma nova estratégia para criar um produto 
cultural na contemporaneidade, como veremos mais detalhadamente no 
próximo tópico.

3. ASPECTOS CULTURAIS AO ALCANCE DE UM DOWNLOAD

A mídia digital, com suas múltiplas possibilidades de conexão, aponta 
uma nova configuração e variados usos estratégicos para o universo do 
entretenimento. Sobre esse complexo cenário midiático, Silverstone 
(2005, p.12) afirma que “é impossível escapar da mídia, tanto impressa 
como eletrônica, para fins de entretenimento e informação, de conforto 
e segurança, para ver algum sentido nas continuidades da experiência e, 
também, de quando em quando, para as intensidades da experiência”. 
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Na contemporaneidade, muitos conteúdos estão “na nuvem” ao alcance 
de um clique e um download. Ao observarmos um jogo como Year Walk, 
notamos que um mito secular sueco pode atravessar continentes e aterrissar 
em um smartphone ou tablet de um indivíduo. Certas pessoas podem 
vivenciar o jogo como um mero desafio lúdico e outras podem imergir na 
narrativa e conhecer em profundidade um costume resgatado pelos autores 
da produtora Simogo. 

O jogo Year Walk mostra como é possível um antigo costume de um povo 
ser resgatado, ressignificado e ganhar uma resistência nos promontórios 
midiáticos da contemporaneidade, tudo isso na velocidade de um download 
que requer apenas a existência de conexão com a internet. 

Longe de apresentarmos conclusões definitivas sobre um assunto tão 
rico, iremos trazer algumas considerações finais para nosso estudo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A forte associação entre mídia e cultura na contemporaneidade tem 
sido amplamente enfatizada sob diferentes olhares e possibilidades. Uma 
atualização constante e um entrelaçamento entre múltiplas disciplinas 
permite reflexões cada vez mais acuradas sobre os fenômenos culturais 
que permeiam o cotidiano, afinal de contas, “para lidar com as novas 
complexidades da vida cultural é preciso um novo vocabulário e uma nova 
maneira de trabalhar” (CEVASCO, 2003, p.13).

A exigência de um novo vocabulário ou novas maneiras de observar o 
ambiente que nos cerca parece fazer sentido neste cenário, no qual uma lenda 
escandinava secular ganha forma em uma interface de jogo e pode — por 
que não? — materializar-se, também, como outros produtos (brinquedos, 
animações etc.).

Sobre essa panóplia de produtos culturais da indústria do entretenimento 
que derivam de outros produtos, Baudrillard (2007, p.15), em sua obra 
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intitulada A sociedade de consumo, pondera que: 

À nossa volta, existe hoje uma espécie de evidência fantástica 
do consumo e da abundância, criada pela multiplicação dos 
objetos, dos serviços, dos bens materiais, originando como 
que uma categoria de mutação fundamental na ecologia da 
espécie humana. Para falar com propriedade, os homens 
da opulência não se encontram rodeados, como sempre 
acontecera, por outros homens, mas mais por objetos.

A indústria de games já pressupõe esta opulência em termos de consumo 
de produtos. Conforme pudemos observar neste estudo, há uma complexa 
trama de negócios envolvendo um produto cultural materializado na forma de 
um jogo para smartphones e tablets. Sabemos, entretanto, que há muitas outras 
estratégias e caminhos de comunicação possíveis dentro dessa vasta indústria 
do entretenimento, que é apoiada por um amplo cenário tecnológico.

Para Castro (2012, p.61), esse momento de forte convergência 
tecnológica é privilegiado e, em tal âmbito, “o consumo constitui um código 
por meio do qual nós nos relacionamos com os nossos pares e com o mundo 
à nossa volta”.

Tal convergência midiática, tecnológica e cultural permite que uma 
produtora sueca crie um game mobile baseado em lendas suecas e que uma 
produtora brasileira também explore aspectos similares, como é o caso do 
game Guerreiros Folclóricos1. O projeto, que está em financiamento coletivo 
na internet, busca trazer figuras do folclore brasileiro para o contexto de um 
game, ressignificando mitos e lendas em um contexto inédito no cenário 
nacional.

Sendo assim, ampliemos nossa visão e enxerguemos, até mesmo nos 
games, interessantes caminhos para futuras investigações percorrendo os 
vastos caminhos da comunicação, do consumo e dos aspectos culturais.

1.A página de Facebook do projeto com maiores informações pode ser acessada na URL 
<https://www.facebook.com/guerreirosfolcloricos/>. Acesso em 3/2018.
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Memória afetiva e consumo: 
algumas considerações sobre o 
mercado de games retrô_
Felipe Correa de Mello

Resumo
Neste texto são apresentados alguns aspectos relativos à presença de 
linguagens e produtos retrô no universo contemporâneo dos videogames. 
Para tanto, é esboçada uma classificação sobre algumas dimensões culturais 
e mercadológicas que atravessam os campos de produção e de consumo de 
jogos retrô. Essa classificação tem caráter exploratório e está inserida num 
projeto de pesquisa mais amplo, voltado para a realização de um estudo 
sistemático e aprofundado sobre o mercado de games retrô no Brasil. O 
referencial teórico que ampara esse trabalho reside nas teorias das culturas 
do consumo, bem como nos conceitos de memória e memória social. Como 
percurso expositivo, na primeira parte deste artigo é apresentada a tríade 
memória/identidade/afetividade, bem como o fenômeno contemporâneo 
de “mercantilização da memória”, conforme trabalhado pelo historiador 
Andreas Huyssen. Em seguida, é apresentada a referida classificação, 
contando com algumas hipóteses e pressupostos acerca do mercado de 
games retrô. 

Palavras-chave: games retrô; mercado de games; memória; consumo; afetos
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1. INTRODUÇÃO 

Neste texto apresento alguns aspectos relativos à presença de linguagens 
e produtos nostálgicos no universo contemporâneo dos videogames. Para 
tanto, esboço uma classificação sobre algumas dimensões culturais e 
mercadológicas que atravessam os campos de produção e de consumo de 
jogos retrô. 

O mercado de games retrô vem crescendo consideravelmente nos 
últimos anos, conquistando diversos tipos de consumidores. Muitos deles 
buscam experiências que remetem à infância ou juventude, enquanto 
outros, mais novos, buscam conhecer os jogos e consoles clássicos de que 
tanto ouvem falar — através dos meios de comunicação e da boca de amigos 
e familiares. Em ambos os casos, um dos elementos centrais desse consumo 
é o acionamento de memórias afetivas socialmente compartilhadas, tanto 
por quem vivenciou as décadas de 1980 e 1990 quanto pelos que nasceram 
depois do auge das plataformas de 8 e 16 bits.

A despeito de representar uma parcela ínfima do mercado mundial 
de videogames, considero que o mercado de jogos retrô é uma faceta 
cultural bastante significativa e que pode abrir nichos e oportunidades 
mercadológicas interessantes.

Como metodologia para as categorizações aqui apresentadas, lanço mão 
de análise de contextos socioculturais articulados aos processos de consumo 
na contemporaneidade. Esse procedimento é amparado pela ilustração de 
casos de jogos e dinâmicas do mercado de videogames retrô.

Ressalto que não tenho a ousadia de esgotar todos os modos possíveis de 
produção e consumo de games retrô e linguagens nostálgicas que atravessam 
essa complexa e variada indústria. Os resultados apresentados possuem 
caráter preliminar e ensaístico, servindo como base para a formulação de 
perguntas que guiam um projeto de pesquisa mais amplo, voltado para a 
formulação de informações aprofundadas sobre esse tema, a serem usadas 
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por pesquisadores e profissionais do universo dos games.
Como referencial teórico, amparo-me na compreensão de que o 

consumo não deve ser visto como um ato meramente induzido nos 
consumidores pela publicidade e por interesses comerciais. Na discussão 
que proponho, o consumo é entendido como um conjunto de práticas 
sociais e culturais relacionadas “às subjetividades dos atores e ao grupo 
social ao qual pertencem” (CASTRO, 2014, p.60). Ou seja, é entendido 
como um processo que implica a produção de sentidos sociais, bem como a 
constituição de identidades individuais e coletivas.

Nessa perspectiva, o mercado não é visto como o mero lugar de trocas 
de mercadorias, “mas como um território de interações, no qual espaços de 
escolhas, de diálogo entre sujeitos e de satisfações de necessidades materiais 
e culturais escrevem a complexidade da sociedade contemporânea” 
(BACCEGA, 2012, p.250). Quando consumimos, não estamos apenas 
adquirindo um bem ou serviço. Estamos comunicando algo e tecendo 
significados e relações sociais: por meio do consumo, estabelecemos nossa 
identidade, criamos identificações, somos reconhecidos, e reconhecemos 
nossos pares (CASTRO, 2014, p.60). 

Esse campo do consumo é marcadamente plural e multifacetado, pois 
envolve uma diversidade de consumidores que compram, usam, apropriam-
se, estocam e fantasiam com mercadorias em diversas situações cotidianas.

Além do mais, devemos ter em mente que consumo e produção são duas 
faces da mesma moeda. Ou seja, produção e consumo estão dialeticamente 
relacionados: a produção é a mediadora fundamental do consumo, pois ela 
cria os materiais que servem como base para a fabricação da mercadoria; 
por outro lado, o consumo é também o mediador fundamental da produção, 
uma vez que ele cria os sujeitos para os produtos. Sem consumo não há 
produção, tampouco sem produção há consumo (BACCEGA, 2009, p.113).

No âmbito das reflexões sobre as culturas do consumo, isso significa que 
o produto só passa a ter sua existência definitiva quando ele é apropriado 
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pelo sujeito consumidor. Caso contrário, o produto não será mais do 
que uma materialidade bruta, destituída de significados. Um vestido só 
se converte em vestido quando é usado; uma casa desabitada não é uma 
casa efetiva; um console de videogame sem o jogador é tão somente uma 
caixa munida de sistemas tecnológicos. Ele, o console, só passa a ser um 
produto quando se insere na cultura e na sociedade, tornando-se um objeto 
significativo para o sujeito em atividade (seu consumidor). 

Como trilha expositiva deste texto, na primeira parte, faço alguns 
apontamentos conceituais e contextuais sobre a interface memória/
cultura. Aqui, em primeiro lugar, explicito algumas relações entre memória, 
identidade e afetos, para, em seguida, apresentar as dimensões relativas à 
cultura da memória no capitalismo contemporâneo. Neste tópico, mostro 
como a aceleração do tempo na contemporaneidade é complementada por 
um amplo desejo social pelo resgate do passado e das tradições. 

Na segunda parte deste texto, trato das dimensões culturais e 
mercadológicas que atravessam os videogames retrô. Nesta seção, estabeleço 
algumas hipóteses e pressupostos a partir de uma pequena classificação 
exploratória sobre dinâmicas de produção e consumo dessa modalidade de 
jogos. 

2. MEMÓRIA E CULTURA

2.1. Memória, afetos e identidade

Baseando-me no trabalho de Nunes (2016, p.148), considero a 
memória tanto como um processo comunicativo sociocultural quanto 
como um processo mimético-afetivo. Essas duas facetas estão intimamente 
relacionadas e indicam, primeiramente, que as memórias são dinâmicas e 
não algo imutável e estático; e, em segundo lugar, que as memórias não são 
a reconstituição plena do passado tal como ele ocorreu.
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Os campos da História e da Psicologia mostram-nos que a produção 
da memória é um processo essencialmente ativo, no qual está implicado o 
indivíduo, e envolve uma série de rearranjos, seleções, vieses, esquecimentos, 
recortes e construções narrativas. Longe de ser a marca objetiva do passado, 
a memória se dá em função do contexto presente em que ela é produzida 
(LE GOFF, 2000, p. 354; BOSI, 2003). A memória varia no recordar e no 
contar. 

O intelecto humano é incapaz de recordar-se de todos os momentos 
da vida. Nesse sentido, o esquecimento é uma faceta constitutiva da 
memória. Quando recordamos, lembramo-nos de pontos de nossa vida. 
Essas lembranças são permeadas de sensações (boas ou ruins) e são 
entrecruzamentos das representações do passado que permeiam nossa 
história com a cultura na qual estamos inseridos.

 Por meio da memória, somos capazes de garantir um sentido de 
permanência de um passado que, muitas vezes, já foi sepultado, isolado de 
nosso presente por conta das muitas transformações do tempo e de nossa 
vida. A memória garante a percepção de continuidade, “da capacidade de 
viver o hoje inexistente” (PINTO, 1998, p. 293). 

Face à ameaça do esquecimento, a memória parte avidamente do 
presente em direção ao passado, num processo “de apropriação veemente do 
que nós sabemos que não nos pertence mais” (NORA, 1991, p. xxxii). Ao 
garantir a sensação de continuidade, atualiza o passado no instante presente 
da rememoração e, assim, verte-se em prática fundamental na constituição 
da identidade.

 Nesse campo, é importante assinalar três aspectos que julgo fundamentais 
para o entendimento da presença das linguagens e produtos clássicos/retrô 
no mercado de videogames: (1) o papel que os afetos desempenham no 
processo de produção das memórias; (2) a dimensão social das memórias; e 
(3) o papel dos meios de comunicação na produção das memórias coletivas 
e no acionamento dos afetos relacionados a elas.
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Em relação ao primeiro ponto, devemos ter em conta que, ao estar 
diretamente ligada à constituição da identidade e à percepção de quem 
somos, a memória individual é atravessada por afetos. Conforme nos 
ensina o filósofo Baruch Spinoza (1973 [1677]), os humanos são seres 
fundamentalmente constituídos pelos afetos (pelas paixões). Isso significa, 
sem desconsiderar a importância de nossas faculdades racionais, que nossa 
relação com o universo físico e social é guiado pela nossa relação afetiva 
com o que nos cerca. De maneira resumida e parcial, para o filósofo, a 
essência do humano é buscar o contato com coisas e seres que ele imagina 
aumentarem sua felicidade, e evitar o contato com as coisas e seres que 
imagina causarem-lhe tristeza. No primeiro caso, amamos essas coisas e 
intentaremos conservar o máximo possível a presença delas em nossa vida; 
no segundo caso, odiamos essas coisas e, sempre que possível, procuraremos 
afastá-las de nossa vida.

O segundo ponto relaciona-se à dimensão comunicativa e sociocultural 
da memória. Aqui, consideram-se as dimensões sociais e coletivas em que as 
memórias individuais são revestidas. Ou seja, considera-se que a memória 
individual é (1) constituída e organizada dentro de complexos quadros 
sociais; (2) possui a dimensão social dada pela linguagem, “pela inserção do 
indivíduo num contexto social e pelas diversas relações de pertencimento; 
(3) ampara-se e constitui-se nas relações que os indivíduos têm com outros 
membros de seu grupo” (BONIN, 2009, p.57). 

As formas de consciência do passado são, em alguma medida, 
compartilhadas pelos indivíduos que convivem em determinados grupos 
e/ou coletividades. Relacionam-se, assim, à conformação de determinada 
identidade coletiva, como a identidade familiar, a identidade de grupos, a 
identidade regional, e a identidade nacional. 

Compreende-se que a produção das memórias sociais é um processo 
comunicacional. Nele, as vivências individuais e coletivas constituem-se 
mutuamente, num movimento contínuo de interações. Afetos, palavras, 
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representações e imagens circulam pelo tecido cultural, estabelecendo 
certos marcadores relativamente estáveis de memória, que são identificados, 
produzidos e transmitidos por sujeitos, instituições e grupos. 

Nessa perspectiva, desenha-se o terceiro ponto: ao reconhecermos 
que, no cenário contemporâneo, os meios de comunicação ocupam a 
centralidade na produção e na reprodução dos sentidos sociais — isto é, 
na (re)produção da cultura —, reconhecemos o papel central que eles, os 
meios, desempenham no enquadramento das memórias sociais. Por meio 
dos produtos midiáticos, representações de um passado imaginário são 
replicadas, afetos são acionados e estimulados, memórias são recuperadas 
e criadas. Assim, é possível que pessoas, de alguma forma, lembrem-se de 
determinados fatos passados sem o terem vivenciado realmente — como 
no caso de jovens nascidos no final dos anos 1990 que consomem produtos 
culturais dos anos 1980 com um verdadeiro sentimento de afeto e nostalgia. 

Nessa complexa trama, envolvendo memórias individuais, memórias 
sociais, afetos e os meios de comunicação, emerge a questão da 
“mercantilização da memória” como um dos traços característicos das 
sociedades ocidentais na contemporaneidade. A esse respeito, discorro na 
seção seguinte, como substrato para compreendermos melhor as dinâmicas 
do mercado de videogames clássicos e retrô. 

2.2. Mercantilização da memória no capitalismo contemporâneo

No contexto contemporâneo, podemos identificar pelo menos duas 
mudanças importantes nas relações da sociedade com a memória individual 
e coletiva. Por um lado, (1) temos um contexto social e cultural marcado 
por transformações na experiência das temporalidades, que implica novas 
formas de os sujeitos relacionarem-se com a memória. Por outro, (2) 
observamos um processo no qual as memórias sociais são amplamente 
mercantilizadas e apropriadas pela indústria cultural. Analiso essas duas 
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dimensões para melhor compreendermos o mercado de videogames 
clássicos e retrô.

(1) Conforme demonstram diversos pesquisadores, como o geógrafo 
inglês David Harvey (2001) e o filósofo polonês Zygmunt Bauman (2009), 
nossa sociedade vêm experimentando desde meados da década de 1970 
uma temporalidade cada vez mais efêmera e acelerada. Esse fenômeno 
se dá, entre outros fatores, por conta de mudanças no sistema produtivo 
capitalista e pelos inúmeros avanços tecnológicos, implicando a contínua 
dissolução do presente, numa frenética busca pela novidade. Em certa 
medida, é esse o sentido da famosa expressão “sociedade líquida”, cunhada 
por Bauman: na sociedade do tempo acelerado, nada é estável e fixo; todas 
as coisas — as relações sociais, afetivas, institucionais, identitárias etc. — 
dissolvem-se facilmente, esparramam-se como líquido. 

No campo do consumo, essa condição implica uma substantiva 
valorização das inovações tecnológicas e das novidades em termos de 
produtos e serviços. Os olhos dos consumidores estão em grande parte 
voltados para novos produtos, ou para o upgrade de uma determinada linha 
de produtos. Nesse movimento, que o economista Joseph Schumpeter (2000 
[1951]) denomina “destruição criativa”, as empresas lançam novas versões 
de seus produtos, desencadeando nos consumidores uma necessidade de 
descarte das versões antigas e compra de novos lançamentos. Exemplifico: 
quando a Sony cria o PlayStation 4, ela desloca imaginativamente o 
PlayStation 3 para o passado, fazendo que os consumidores passem a desejar 
o novo modelo e olhar o antigo com potencial desdém — potencialmente 
como algo ultrapassado e, portanto, sem valor.

(2) Entretanto, essa legitimidade cultural dada ao “novo” em oposição ao 
“antigo” leva a um desejo pelo passado, percebido como lugar de ancoragem 
temporal diante da efemeridade do tempo e da incerteza em relação ao 
futuro. Nesse quadro, Huyssen (2014, p. 11-12) afirma que vivemos numa 
sociedade amplamente marcada por uma cultura da memória.
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Segundo esse autor, desde meados da década de 1970, a memória 
tem-se tornado uma obsessão cultural global. Aqui, tanto os meios de 
comunicação quanto as empresas capitalistas assumem papel importante 
na produção e divulgação do passado, num processo que pode ser definido 
como “mercantilização da memória” (HUYSSEN, 2014, p.20).

Esse processo é objetivado na crescente “museificação” do passado-
espetáculo; na construção de parques temáticos históricos; na produção 
de filmes e seriados históricos que visitam desde Troia até o século XIX; 
nas histórias da vida privada que se multiplicam no mercado editorial; 
na obsessão incessante pelas duas grandes guerras e por personagens 
históricos; na retomada de estilos retrô no campo da moda, do vestuário 
e do estilo; e na retomada da estética dos anos 1980 em variados campos 
culturais e mercadológicos, entre diversos outros. No campo dos games, 
observa-se, além de jogos que revisitam a Idade Média, o Egito Antigo, 
A Revolução Francesa etc., o fenômeno de resgate de consoles, jogos e 
linguagens clássicos — sobretudo referente aos videogames de 8 e 16 bits. 

Assim, a aceleração do tempo e o resgate do passado constituem-se como 
processos socioculturais complementares, em que a novidade e o passado 
entrecruzam-se como valores constituidores de diversos segmentos de 
mercado. No campo dos jogos digitais, entendo que esse entrecruzamento 
é expressado numa relação dialógica entre inovação tecnológica e memória 
afetiva. Trato disso na seção seguinte. 

3. LINGUAGENS CLÁSSICAS E O MERCADO DE GAMES RETRÔ

Dentro da rentável indústria do entretenimento, uma das áreas que 
apresentam maior crescimento atualmente é o setor de games. Esse setor 
vem consolidando-se como artefato cultural e pilar essencial dessa indústria, 
“atraindo a atenção da mídia devido às dimensões de lucratividade que 
alcançou com seus produtos” (MELLO;MASTROCOLA, 2016, p.16).
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Segundo um estudo realizado pelo Instituto Newzoo1, em 2017 a 
indústria de games teve um faturamento estimado em 116 bilhões de 
dólares, com previsão de crescimento anual culminando num faturamento 
de 143,5 bilhões no ano de 2020. Outro relatório, realizado pelo Statista2, 
instituto norte-americano de estatística e estudos de negócio, aponta para 
um faturamento anual de 78,6 bilhões de dólares em 2017 e uma estimativa 
de 90 bilhões de dólares em 2020.

Conforme explicam-nos Mello e Mastrocola (2016, p.16-17), os 
números diferentes em cada estudo dão-se por conta da dificuldade em 
traçar valores para essa indústria, uma vez que existe uma grande quantidade 
de produtos derivados dos games, como filmes, brinquedos, livros e histórias 
em quadrinhos, os quais podem ou não entrar na conta de cada analista de 
mercado. Não obstante, devemos considerar essa indústria como um setor 
significativo da economia.

Em relação ao mercado de games retrô, a medição de faturamento é 
ainda mais complicada. Interpreto que isso se dê em grande medida por 
conta da dificuldade em classificar o que é exatamente um mercado de jogos 
retrô/clássicos — como mostro logo adiante, esses jogos estão situados 
em uma variada gama de características, plataformas e desdobramentos 
mercadológico-culturais. 

Não temos dados precisos sobre esse mercado, entretanto, é possível 
pincelar alguns indicativos, para dar uma noção da relevância do nicho: 
segundo dados da revista Forbes3, a Nintendo já vendeu mundialmente 

1. New Gaming Boom: Newzoo Ups Its 2017 Global Games Market Estimate to $116.0Bn 
Growing to $143.5Bn in 2020. <https://newzoo.com/insights/articles/new-gaming-boom-
newzoo-ups-its-2017-global-games-market-estimate-to-116-0bn-growing-to-143-5bn-
in-2020/>. Acesso em 2/ 2018.
2. Value of the global video games market from 2011 to 2020 (in billion U.S. dollars). <https://
www.statista.com/statistics/246888/value-of-the-global-video-game-market/>. Acesso em 
2/ 2018.
3. Nintendo Is Bringing Back The NES Classic Edition For A Very Silly Reason. <https://www.
forbes.com/sites/erikkain/2018/02/01/nintendo-is-bringing-back-the-nes-classic-for-a-
very-silly-reason/#732d12a73643 > acesso em 3/2018.
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quatro milhões de unidades do console de 16 bits SNES Classic Edition, 
desde que ele foi lançado, no fim de 2017. Esse é um dado impressionante 
se considerarmos que a Nintendo comercializou 13 milhões de unidades 
de seu mais novo console, Nintendo Switch, desde seu lançamento, no 
começo de 2017. Ainda de acordo com a revista, a empresa decidiu retornar 
à produção da versão compacta do clássico console de 8 bits, lançando o 
NES Classic Edition no segundo semestre de 2016, em edição limitada.

Esses números apontam uma movimentação interessante no mercado 
de games retrô, apesar de ser uma parcela muito pequena da indústria 
de jogos. O que vale a pena ser destacado aqui é o fato de as empresas e 
produtoras estarem prestando atenção na cultura da memória e, assim, 
buscando oportunidades de ganho.

3.1. Games retrô e linguagens nostálgicas: classificação exploratória

A partir de análise do contexto do mercado e de jogos e consoles, 
estabeleci cinco categorias relativas à produção de jogos retrô, conforme a 
tabela na página seguinte.

Na primeira categoria, temos os consoles que são versões muito similares 
aos lançamentos das décadas de 1980 e 1990. Nesse campo, destacam-
se o Master System (8 bits) e o Mega Drive (16 bits), consoles da Sega 
produzidos e comercializadas no Brasil pela Tectoy. 

Na segunda categoria, situam-se os relançamentos de consoles clássicos 
em formatos menores e compactos. Destacam-se aqui os consoles NES 
Classic Edition e SNES Classic Edition, da Nintendo. O primeiro vem com 
o controle clássico e 30 jogos clássicos na memória (como The Legend of 
Zelda, Castlevania, Mega Man 2, Pac-Man, Ninja Gaiden e Super Mario Bros. 
3). O segundo vem com 20 jogos clássicos (como Super Mario Kart e Street 
Fighter II) na memória, dois controles iguais aos originais e um jogo novo 
como bônus, Star Fox 2. 
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Além desses dois consoles, temos o Atari Flashback 7, réplica do 
primeiro Atari (Atari 2600). Produzido no Brasil pela Tectoy, conta com 
101 jogos na memória.

Modalidade retrô Descrição do 
procedimento produtivo/

mercadológico

Exemplos de console/
jogo

(Re)lançamento 
do modelo original 

(consoles)

Consoles que são 
relançados exatamente 
como eram no passado

Mega Drive e Master 
System (Tectoy)

Réplica do original
(consoles)

Consoles que são 
relançados em novos 

formatos (mini/compacto)

NES Classic Edition; 
SNES Classic Edition; 

Atari Flashback 7
Réplica de jogos de 8 e 

16 bits
Jogos que usam 

mecânicas, estratégias e 
estética de 8/16 bits em 
plataformas modernas

Mother Russia Bleeds 
(jogo)

Jogos híbridos Jogos que usam 
mecânicas modernas e 
estética de 8/16 bits em 
plataformas modernas

Shovel Knight (jogo)

Jogos baseados em 
linguagem retrô

Jogos que usam lingua-
gens clássicas/antigas 

em plataformas modernas

Cuphead (jogo)

Tabela 1: Classificação exploratória de linguagens retrô em jogos e plataformas digitais 
(fonte: elaboração do autor).

Entrando no campo dos jogos, temos a terceira categoria constituída 
por jogos que usam mecânicas e estética de 8/16 bits para plataformas 
modernas, como Mother Russia Bleeds. Desenvolvido pelo estúdio francês 
Le Cartel Studio, o jogo retoma a dinâmica e a estética de jogos clássicos 
de beat´em up, como Streets of Rage e Final Fight. mantendo a tradicional 
progressão da esquerda para a direita e a grande quantidade de inimigos 
para derrotar.

Na quarta categoria, temos os jogos que se servem da inspiração dos 
jogos clássicos, mas trazem dinâmica e mecânica relativamente novas. É 
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o caso de Shovel Knight, jogo de plataforma 2D, desenvolvido e publicado 
pela independente Yatch Club, em 2014, a partir do sucesso da campanha 
de crowdfunding na plataforma Kickstarter.

 Com design e estética de 8 bits semelhantes aos de jogos clássicos, 
como Mega Man ou Ducktales, o jogo do cavaleiro que usa uma pá no lugar 
de uma espada é pontuado por um estilo bem-humorado e, algumas vezes, 
nonsense — abordagem que é um diferencial em relação aos jogos antigos 
que o inspiraram, e pode ser colocada como um dos elementos modernos 
do jogo.

A despeito de inspirar-se nos jogos clássicos de plataforma quanto aos 
gráficos e a configuração dos comandos (apenas dois botões e um direcional 
são necessários), Shovel Knight usa um sistema de evolução do personagem 
que é muito mais atinente aos jogos para plataformas modernas do que para 
os consoles clássicos de 8 bits.

Além do mais, é interessante ressaltar que o jogo apresenta um nível de 
dificuldade alto, porém permite que jogadores que preferem uma experiência 
mais leve também consigam desfrutá-lo e avançar nas fases, uma vez que 
são disponibilizados, ao longo da campanha, relíquias e utensílios que 
facilitam bastante o jogo. Esse é um ponto importante para avaliar a mescla 
de retrô e moderno em Shovel Knight: os jogos clássicos são, em sua maioria, 
desafiadores; em certa medida, isso afastou jogadores mais casuais ao longo 
das décadas de 1980 e 1990. Uma vantagem comercial das plataformas 
modernas é justamente permitir que diferentes tipos de jogadores joguem 
o mesmo jogo, cada um se relacionando com os desafios que lhe convêm. 
Em jogos de plataformas como PS3 e PS4, os jogadores podem escolher os 
níveis de dificuldade, esgotar ou não todos os troféus, jogar o jogo “numa 
sentada” ou desfrutá-lo aos poucos. 

Por fim, deve-se notar que este jogo, que resgata o passado clássico, só 
pôde ser realizado e disponibilizado por conta do financiamento coletivo 
digital — uma tecnologia fundamentalmente moderna e atual. Aqui, 
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destaco a relação complementar entre tecnologia e resgate do passado, que 
atravessa a maioria dos jogos retrô e é, muitas vezes, condição necessária 
para a existência desse “resgate” das tradições e do passado.

Imagem 1: tela do jogo Shovel Knight (Yacht Club Games, 2014).

Reconheço essa complementariedade entre tecnologia e passado 
também no jogo Cuphead, que faz parte da quinta classificação: jogos que 
usam linguagem retrô em plataformas modernas.

Cuphead (2017), desenvolvido pelo Studio MDHR, é um jogo 
de plataforma inteiramente desenhado à mão, tendo como modelo as 
animações da década de 1930. Além dos gráficos detalhistas, subversivos e 
surreais (fiéis aos velhos cartoons), o jogo lembra os clássicos de 8 e 16 bits, 
compartilhando com muitos desses o alto nível de dificuldade. 

Interpreto que um jogo retrô desse tipo, feito por um estúdio 
independente, só pôde ser realizado por conta da tecnologia de que 
dispomos nos dias de hoje. Além do mais, parto do pressuposto de que a 
estética e a linguagem antigas trazidas pelo jogo são vistas por jogadores 
nascidos no final da década de 1990 e início de 2000 como algo inovador e 
revolucionário, e não retrô. Ou seja, o jovem jogador que cresceu jogando 
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em plataformas da geração do Playstation 2 provavelmente nunca viu um 
jogo no estilo de Cuphead e, quando se depara com ele, vê um jogo em 2D 
minimalista, com um desenho de produção diferenciada em relação aos 
jogos a que está acostumado. Ele vê algo novo.

Imagem 2: tela do jogo Cuphead (Studio MDHR, 2017).

Temos aqui, pelo menos, duas modalidades de significação e experiência 
com o jogo: o jogador mais velho, que cresceu com jogos de plataforma em 
8 e 16 bits, sente uma nostalgia ao experimentar Cuphead. O jogo ativa 
suas memórias afetivas, liga-o ao passado. Já o mais novo, que cresceu 
jogando games 3D, experimenta uma novidade em relação a seu repertório. 
Nesse quadro, desenha-se a relação produção/consumo discriminada 
na introdução deste texto: um produto só se verte em produto quando é 
apropriado e ressignificado pelo consumidor.

3.2. Traçando alguns pressupostos: consumo e memória afetiva

Considerando que as culturas de consumo são múltiplas e que o 
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consumo é um processo de produção de sentidos, proponho traçar alguns 
pressupostos acerca dos modos de consumo dos games retrô.

1. O consumo de jogos retrô ativa uma memória que confere sentidos 
de continuidade entre o passado e o presente. Ao desfrutar de um jogo 
clássico, o jogador se conecta no nível imaginário e afetivo com sua infância/
juventude, garantindo uma sensação de segurança e bem-estar. 

2. A vontade de resgatar o passado está intimamente relacionada à 
sensação de aceleração e dissolução que o mundo contemporâneo enceta.

3. Nesse sentido, mesmo os jogadores mais novos que não vivenciaram, 
de fato, o passado com os jogos clássicos, também experimentam sensações 
de estabilidade e conexão, ao consumirem os imaginários e memórias que 
são compartilhados pelos meios de comunicação e atravessam o mercado 
dos jogos retrô. 

4. A memória do passado, concretizada no consumo dos jogos retrô, 
confere um sentido de identidade coletiva e/ou individual.

5. Ao contribuírem para a coesão de grupos de pertencimento, as 
memórias coletivas acionadas no consumo de games retrô definem fronteiras 
simbólicas que separam o “nós” dos “outros”; que separam aqueles que se 
incluem em determinada “comunidade imaginária” daqueles que dela estão 
excluídos por não partilharem da mesma trajetória, da mesma memória e 
dos mesmos traços distintivos. 

6. No processo de constituição da memória, o passado, ao ser recuperado, 
assume uma dimensão sacra e mítica. Os jogos e consoles antigos tomam o 
estatuto de clássicos absolutos: são intocáveis e inquestionáveis.

7. O passado é revestido, então, de um valor maior que o do presente: os 
jogos antigos são vistos pelos gamers retrô como potencialmente melhores 
que os jogos atuais. Essa distinção, muitas vezes, relaciona-se à dificuldade 
dos jogos antigos (a qual, na visão desses gamers, não está presente nos jogos 
de hoje). 

8. Por conseguinte, o consumo dos jogos antigos confere valor distintivo 
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ao jogador.
9. Disso deriva a tendência do consumo de jogos retrô conferir status aos 

jogadores (sejam jovens ou mais velhos).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados neste texto possuem um caráter transitório 
— dadas a complexidade e a dinâmica do mercado de games, eles estão 
fadados a estarem desatualizados no momento de sua publicação. Não 
obstante, julgo que servem como base para uma reflexão mais sistematizada 
e aprofundada sobre o mercado de games retrô.

Dentre os inúmeros aspectos aqui trabalhados, chama a atenção a 
relação complementar entre “tecnologia/inovação” e “memória/passado”, 
a qual atravessa grande parte das dinâmicas de produção e consumo desse 
mercado. Interpreto que essa dimensão reflete as mudanças nas formas de 
experimentar o tempo social na contemporaneidade, em que estão presentes 
tanto a aceleração do tempo quanto o resgate do passado.

Essas relações só podem ser comprovadas se lançarmos mão de uma 
pesquisa qualitativa e quantitativa junto aos jogadores. Por meio dela, será 
possível entender os significados que emergem no processo de consumo 
dos jogos retrô e, assim, iluminar melhor esse fascinante campo cultural e 
mercadológico.
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Gamificação: definições e parâmetros 
nos campos da educação, do trabalho 
e do marketing_
Matheus Matsuda Marangoni &
Mauro Rodrigues Berimbau

Resumo
Neste artigo, discutiremos definições de gamificação encontradas em 
literatura científica e de negócios, assim como a visão empírica sobre o 
tema, expressa em conteúdos disponíveis na internet. Trabalhamos a partir 
das definições para entender quais são os elementos em comum das diversas 
fontes, e se há alguma definição que consiga estabelecer adequadamente 
as delimitações de estudo e aplicação prática. Para o entendimento dos 
conceitos de gamificação, apoiamo-nos principalmente em autores de 
renome, como McGonigal, Werbach e Paharia, e em uma varredura na 
internet.

Palavras-chave: gamificação, trabalho, educação, definição

1. INTRODUÇÃO 

Entendemos que os campos de estudo que podem compreender a 
gamificação são muito variados e, em muitos casos, acabam usando a 
gamificação como uma teoria emprestada para apoiar algum fenômeno da 
área específica. Sendo assim, trabalharemos os conceitos de gamificação 
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como teoria central deste texto, independentemente de qual seja a origem 
e o contexto dos textos de referência aqui empregados.

Por meio de uma pesquisa bibliométrica que teve como delimitação 
artigos acadêmicos, livros, e pesquisas de mercado encontradas na internet 
(datadas de, no máximo, 5 anos atrás), reunimos mais de 25 fontes de 
relativa importância — entendendo como importância relativa o número 
de citações e/ou comentários que essa base apresenta. 

É importante destacar que, neste texto, pretendemos entender como 
a gamificação tem sido delimitada, ou seja, existe uma clara determinação 
das fronteiras nos estudos de gamificação. A partir desta análise de 
definição do termo gamificação, buscamos avaliar quais são as âncoras 
e definições com maior clareza, nesse campo de estudos. Entendemos 
também que, obviamente, o espaço de um artigo seria insuficiente para 
uma definição completa e de ampla aceitação. Nosso objetivo é iniciar 
esse debate, demonstrando nossas inquietações a respeito da falta de um 
melhor entendimento do que seria a tão explorada gamificação, nos dias 
de hoje.

Apresentaremos, para tanto, nossos achados a partir de dois artigos 
acadêmicos do Game Studies1 (que se define como um periódico 
internacional dedicado à pesquisa sobre games de computador); de 
diversos infográficos extraídos da rede social Pinterest; e, principalmente, 
a partir de livros de três autores de destaque nos conceitos de gamificação 
— McGonigal (2011), Werbach (2012) e Paharia (2013). Consideramos 
também, é claro, nossos próprios estudos e experiências em sala de aula e 
em consultorias de mercado.

2. DEFINIÇÕES DE GAMIFICAÇÃO

Começamos com a definição mais simples encontrada para gamification 

1.Na URL <http://gamestudies.org>. Acesso em 4/2018.
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(gamificação), no dicionário Merriam-Webster2: “o processo de adicionar 
games, ou elementos de games, a algo (como uma tarefa), para encorajar a 
participação”.

A essa definição, podemos associar a ideia central dos nossos achados 
nas diversas fontes pesquisadas: a gamificação é a utilização de games ou 
elementos de games. Entretanto, é válido ressaltar que tal definição nos 
parece muito genérica. Seguindo esse caminho, poderíamos entender que 
muitas atividades promocionais e educacionais usariam de gamificação pelo 
simples fato de, por exemplo, atribuírem pontos.

Contudo, sabemos que o mero uso de uma mecânica em tais atividades 
ficaria muito aquém do que tem sido desenvolvido como gamificação nos 
negócios e no ensino. É fácil entender o porquê da confusão, uma vez que 
há realmente o uso de algum elemento pertencente a um game. Porém, 
levar em consideração um elemento isolado (ou fora de um contexto mais 
abrangente de gamificação) é, em nosso entendimento, equivocado e pode 
banalizar o uso da gamificação.

A definição do dicionário não está necessariamente errada, apenas 
merece maior atenção e detalhamento. Outros importantes autores usam 
definições muito parecidas com a apresentada no Merriam-Webster — por 
exemplo, Werbach (2012, p. 319-320) define gamificação como “o uso de 
elementos de games e técnicas de game design em contextos que não são 
jogos”.

Em uma primeira análise, poderíamos até acreditar que as duas definições 
sejam iguais. Contudo, mesmo ambas apresentando uma estrutura muito 
similar, Werbach é mais profundo que o dicionário. O autor referencia 
elementos de games, ao invés de games diretamente, assim como amplia 
o conceito, ao entender a necessidade de indicar técnicas de game design 
diretamente na definição.

2. Na URL <https://www.merriam-webster.com/dictionary/gamification>. Acesso em 
04/2018.
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Indo adiante, parece-nos interessante trazer uma versão mais detalhada 
e justificada do que seria a gamificação. Paharia, em seu livro Loyalty 3.0 
(2013), trabalha a gamificação, enquanto ferramenta para os negócios, 
como uma forma de gerar lealdade, seja em públicos internos ou externos. 
Portanto, Paharia (2013, p. 65) indica-nos que:

Em termos simples, a gamificação emprega técnicas 
motivacionais que os designers de videogames têm usado por 
anos, para motivar os jogadores, e aplica-as em contextos 
que não são jogos. Essas técnicas incluem (mas não se 
limitam a): concepção de objetivos a serem alcançados, 
reconhecimento por badges, engajamento via competição, 
encorajamento à colaboração em equipe, caracterização de 
status por ranking e estímulo ao acúmulo de pontos.

É possível verificar que há intenção do autor em deixar mais claro o que 
seria a gamificação. Paharia parece entender que é necessário delimitar um 
pouco melhor o que se poderia considerar como ferramenta de game/game 
design, ao apresentar essa definição, que trata diretamente do engajamento 
em sua composição. As definições anteriores focam mais o cerne do conceito 
de gamificação — mesmo que Werbach também entenda o engajamento 
como um fator importante, não o destaca em sua definição inicial.

A fim de melhor entender as atuais aplicações de gamificação, fizemos 
uma investigação que buscou explorar o que as empresas e os profissionais 
envolvidos com essa prática (1) determinam como gamificação, (2) definem 
como as técnicas mais fundamentais de aplicação, e (3) visualizam como os 
principais benefícios da prática.

Observamos 59 infográficos usados como síntese das técnicas aplicadas 
por empresas diversas — os quais, aparentemente, tratam-se de publicações 
das próprias empresas, visando divulgar seus serviços. Comparamos esses 
argumentos com as técnicas apresentadas por autores que estudam e/ou 
produzem gamificação e determinamos pontos em comum desses argumentos.
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O primeiro aspecto de destaque é a definição de gamificação:

Definição Fonte
“Gamificação é mais que apenas 
diversão e games; ela também significa 
produtividade e engajamento. Descobrir 
o que os empregados e consumidores 
já estão fazendo e recompensá-los por 
engajamento, ajuda sua companhia a 
realizar conexões internas e externas 
que influenciarão o comportamento 
desejado”

Forbes e Concur: Gamifying your Business 
na URL <https://es.slideshare.net/Concur/
gamification-int-he-workplace>. Acesso em 
4/2018.

“Gamificação é a aplicação de 
mecânicas de video games nas 
atividades do trabalho.”

NICE Systems: Gamification engages 
employees na URL
<https://www.pinterest.com/
pin/264586546839180599/>. Acesso em 
4/2018.

“Gamificação é a aplicação de 
mecânicas de games em contextos 
não-game. É uma ferramenta para 
incrementar o engajamento das 
pessoas em determinadas tarefas ou 
processos.”

Buzinga: How to use gamification in a mobile 
app na URL <https://create.piktochart.com/
output/1965244-gamification>. Acesso em 
4/2018.

 “Gamificação envolve fazer tarefas 
mundanas, como preenchimento de 
relatórios de gastos, mais parecidas 
com um jogo. Mas programas de 
relacionamento com consumidores 
não são o único modo que os 
negócios estão usando a gamificação. 
Empresas estão usando gamificação 
para deixar seus funcionários mais 
produtivos e felizes. As mais diversas 
companhias, como Pep Boys, Google 
e Bluewolf, estão tomando vantagem 
do intrínseco amor que as pessoas têm 
pela diversão e jogos para influenciar 
comportamento.”

How to win at work with gamification 
na URL <https://www.pinterest.com/
pin/453948837433550644/>. Acesso em 
4/2018.

 “Gamificação não é sobre tornar tudo 
em jogo. É a aplicação de princípios 
de game design em cenários de não-
jogo para resolver problemas ou para 
engajar a audiência.”

Nudge Rewards: The complete guide to 
Gamification in the workplace (infográfico) 
na URL <http://blog.nudgerewards.com/
infographic-gamification-in-the-workplace-
what-you-need-to-know>. Acesso em 4/2018.

Tabela 1: Definições de gamificação feitas por empresas desenvolvedoras.
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Em geral, as organizações definem que a gamificação deve (1) ser 
divertida; (2) usar técnicas de games em contextos que não são jogos; e 
(3) proporcionar motivação, engajamento ou envolvimento do jogador 
— fatores que veremos a seguir de forma mais detalhada.

2.1.Sobre um jogo ser divertido

Em A theory of fun for game design (KOSTER, 2005), são discutidas 
as relações entre diversão, jogos, e aprendizado, e o porquê de buscarmos 
aprender por meio da diversão. Em sua apresentação bastante pragmática, 
o autor explica que seres humanos buscam a previsibilidade e a segurança, 
porém, de modo contraditório, divertem-se na imprevisibilidade. O 
imprevisível implica aprendizado e desenvolvimento, porém, é nele que 
reside o perigo. Sendo assim, só aceitamos o imprevisível em espaços de 
controle e baixo risco, como programas de TV e jogos — e na escola, nós 
acrescentaríamos a esse raciocínio. “É para isso que os jogos servem: para 
colocar no mesmo pacote o imprevisível e o aprendizado, em espaço e 
tempo que não oferecem riscos.” (KOSTER, 2005, p.116)

Não devemos confundir-nos e acreditar que a diversão esteja relacionada 
apenas a risadas contagiantes, balões coloridos e pipoca doce. Afinal, um 
jogo de xadrez, apesar de não ser divertido nesse sentido, pode certamente 
ser muito envolvente. As técnicas de jogos, com premiações e feedback, são 
apenas parte de uma estratégia para manter a atenção do usuário e estimulá-
lo a continuar, de maneira participativa — e são tais técnicas que não podem 
ser esquecidas.

Ao mesmo tempo, assumir que a gamificação deve ser divertida é 
uma tentativa de transformar as tarefas árduas e cansativas do trabalho e 
do estudo em algo mais interessante de ser realizado. Essa necessidade 
de entretenimento e diversão constante na sociedade contemporânea 
contextualiza a gamificação como ferramenta de aprendizagem, e é discutida 
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por diversos autores (HORKHEIMER; ADORNO, 1985; MORIN, 1975; 
KELLNER, 2001). Para nós, nesse momento, cabe apenas entender que, em 
ambientes corporativos, comércios, instituições de ensino e organizações 
filantrópicas, a gamificação surge como uma solução para motivar agentes a 
executarem certas atividades, consideradas benéficas para outros agentes da 
mesma comunidade, e/ou para seus gestores e líderes.

O entretenimento, dentro da gamificação, aparece como um facilitador 
das relações entre a máquina de aprendizagem digital (FRASCA, 2003) e 
os indivíduos que com ela interagem, de modo que esses mantenham-se 
presentes e participantes.

2.2.Sobre usar técnicas de games em contextos que não são jogos

O professor Kevin Werbach (2012), da Wharton School (University of 
Pennsylvania), considera que “gamificar é aprender com os jogos”. Mas o 
que deveríamos aprender com eles?

Para Werbach, trata-se de entender quais são as técnicas utilizadas nos 
jogos digitais para manter os jogadores engajados em tarefas. Essa é uma 
percepção comum, também observada como argumento das empresas, que 
geralmente apropriam-se das mesmas técnicas, como a tríade PBL (points, 
badges and leaderboards / pontos, medalhas e ranqueamento), com pouca 
variação. Outras técnicas comuns aplicadas são: inserção de mini-games, 
prêmios e sistemas de feedback.

É importante destacarmos que não estamos confirmando que essas 
sejam técnicas de game design consolidadas e frequentemente aplicadas. 
Estamos notando o que as empresas que desenvolvem gamificação afirmam 
que fazem. Ainda que PBL seja um conjunto de técnicas de uso comum 
em termos de game design, não existem convenções ou padronização 
nessa área de desenvolvimento. Neste momento, para nós, é menos 
importante identificar a padronização da técnica do que descobrir os pontos 



109

convergentes no discurso do seu uso.
É nesse sentido que conseguimos visualizar uma convergência entre o 

uso das técnicas de gamificação pelas empresas e a proposta do Prof. Werbach. 
Ao propor o planejamento e a aplicação da gamificação, Werbach afirma que 
“uma gamificação de sucesso envolve dois tipos de habilidade: compreensão 
do game design e compreensão de técnicas de negócio” (WERBACH; 
HUNTER, 2012, p. 9). Por isso, de maneira bastante pragmática, Werbach 
organiza as atividades mais fundamentais para a viabilização de sua proposta 
em seis “Ds”.

Tabela 2 – Os 6 “Ds” de Werbach
“Defina os objetivos do 

negócio”
“Descreva seus 

jogadores”
“Diversão não deve ser 

esquecida”
“Delineie o 

comportamento-alvo”
“Desenhe ciclos de 

atividade”
“Determine as 
ferramentas”

Tabela 2: Fonte: WERBACH e HUNTER, 2012.

Um segundo ponto que parece menos importante nesse uso comum da 
gamificação está na preocupação com seus aspectos de aprendizagem. Todos 
os jogos têm o potencial de desenvolver alguma habilidade no jogador, 
seja ela cognitiva, psicomotora ou afetiva (WINN, 2009). Assim como as 
técnicas de game design, os objetivos de aprendizagem e os métodos de 
ensino parecem adquirir uma importância menor (ao menos em discurso) 
que a de manter a motivação do jogador e seu engajamento no trabalho ou 
estudo. Em outras palavras, a principal promessa comumente oferecida é a 
do engajamento na atividade, sendo menos importante como isso será feito 
ou por qual motivo — contanto que traga bons resultados para o negócio.

Pode ser que nós não tenhamos compreendido o que Werbach quis 
dizer quando escreveu que “devemos aprender com os jogos” — talvez por 
ele não haver explicitado que observava as novas técnicas dos jogos digitais, 
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dos videogames, e não dos jogos em geral. Afinal, o artefato eletrônico que 
age e reage aos inputs do jogador oferece possibilidades que anteriormente 
não existiam.

A definição de videogame de Karhulahti (2015) traz luz para esse 
cenário: “videogames são artefatos que avaliam desempenho”. Em primeiro 
lugar, entendemos que a diferença principal entre jogos e videogames é que 
o artefato avaliador do desempenho do jogador, nos videogames, é uma 
máquina capaz de gerenciar possibilidades e limites de maneiras que os 
humanos são incapazes de fazer. Em segundo lugar, mais importante, está a 
compreensão de que jogos avaliam desempenho. 

É nesse sentido que conseguimos aprender com os jogos: os videogames 
mobilizam o jogador a repetir tarefas em ciclos, para que, com o ganho 
de habilidade, consiga ser recompensado. Por outro lado, o trabalho ou 
a educação tendem a exigir de nós a repetição de tarefas até o ponto do 
desânimo ou da exaustão. Como será, então, que os videogames conseguem 
fazer seus jogadores passarem horas a fio repetindo as mesmas atividades?

Nos jogos digitais, a repetição cansativa tem sido um ponto de debate 
entre jogadores e desenvolvedores de jogos, já que alguns entendem que o 
trabalho e a dedicação num jogo longo são uma parte relevante da experiência, 
enquanto outros acreditam que se trate apenas de uma estratégia vil que 
busca economizar no design, enquanto mantém os jogadores consumindo o 
serviço por mais tempo.

De qualquer modo, o que se percebe é que essas técnicas de motivação 
do jogador, para que ele continue executando a tarefa repetitiva sem 
desistir, é o que tem instigado profissionais relacionados a educação, gestão 
de pessoas e comércio digital a olhar para os jogos, a fim de desvendar o 
mistério de tamanha devoção.

De Paoli (2013) aproxima essas relações do trabalho com os jogos 
digitais: 



111

Algumas partes no debate acadêmico enxergam um paralelo 
entre o subir de níveis do MMORPG e a organização 
científica do trabalho — o conhecido Taylorismo, que 
também é composto por tarefas repetitivas, tediosas e 
fragmentadas, com baixa necessidade de habilidades ou 
nenhuma competência intelectual exigida dos trabalhadores.

As mecânicas dos jogos estimulam os jogadores a serem mais produtivos. 
É isso o que as empresas desenvolvedoras de gamificação têm chamado de 
engajamento. Trata-se de uma estratégia depreendida dos jogos digitais para 
estimular — por meio de feedback imediato de ações e decisões, sensação de 
progresso, premiações etc. — pessoas a executarem tarefas tediosas.

De Paoli (2013) reforça que os ambientes de trabalho (ou educação) 
têm características que são comuns nos jogos digitais: esforço, repetição e 
construção de habilidades para execução de uma tarefa. Talvez seja isso que 
a game designer Jane McGonigal (2011) queira apontar quando afirma:

É isso que a indústria dos jogos digitais está fazendo hoje. 
Ela está atendendo à nossa necessidade de um trabalho 
árduo mais agradável, e ajudando-nos a escolher, por nós 
mesmos, o trabalho certo na hora certa. (...) Toda boa 
atividade de jogo envolve trabalho árduo. É um trabalho que 
nós mesmos escolhemos e gostamos de fazer. E, quando 
fazemos um trabalho árduo que acreditamos ser relevante, 
estamos preparando nossas mentes para a felicidade.

Se Koster estiver correto e os jogos forem divertidos porque nos 
ensinam algo, não haverá satisfação no ganho do objeto pelo qual se luta 
(XP, dinheiro, equipamentos etc.), mas no processo de tornar-se alguém 
melhor ao longo desse percurso. Em outras palavras, o que os jogadores 
buscam é tornar-se melhores, mais habilidosos. 

No entanto, o que a gamificação profissional aponta não é necessariamente 
a intenção de tornar as pessoas melhores, mas de estimular os indivíduos 
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participantes a executar tarefas tediosas, porém julgadas como importantes 
pelo líder da comunidade, gestor ou professor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse primeiro estudo bibliométrico das definições de gamificação 
mostrou-nos que esse tema ainda apresenta uma diversidade muito grande 
em sua definição, mas é possível encontrarmos alguns pontos comuns 
que nos encaminhem a uma eventual unificação do tema, e à consequente 
criação de uma definição única.

Conforme indicado na introdução, nossa busca, nesse momento, não 
era por essa definição única. Sabemos que, por tratar-se de uma temática 
que ainda se encontra em evolução científica e mercadológica, os debates 
sobre a gamificação mostram-se um terreno fértil para que novas abordagens 
e características surjam a todo momento.

Podemos indicar apenas que, entre as principais questões de consenso 
entre os materiais aqui estudados, estão o uso de game design e a prevalência 
do engajamento como objetivo de praticamente todas as propostas de 
gamificação.
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Os mundos possíveis dos games e 
da publicidade_

Mike Akama Mazurek

Resumo
Este texto tem como objetivo discorrer sobre determinados comportamentos 
de consumo dos jogadores nos ambientes de games online. O artigo 
abordará o consumo dentro desse contexto, instigando a descobrir qual é a 
relação dos bens virtuais com os respectivos consumidores. Averiguaremos 
a relação entre “real” e “virtual”, levantando a discussão de como se dá a 
criação de valor intangível dentro dos games e, ao mesmo tempo, criando 
um paralelo com a sociedade de consumo contemporânea. A metodologia 
utilizada foi a pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa por meio 
de um questionário online 1, o qual apresentava perguntas fechadas e foi 
respondido por 3385 pessoas.

Palavras-chave: games; sociabilidade; consumo; imaginário; simbólico

1. O questionário pode ser acessado na URL <https://goo.gl/xoeLGE>. Acesso em 
3/2018
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1. INTRODUÇÃO 

Este texto tem como objetivo principal discorrer sobre a percepção de 
valor no ambiente digital, fazendo uma comparação entre a valoração das 
mercadorias digitais, nos jogos eletrônicos, e das mercadorias físicas, na 
sociedade de consumo. Além disso, estudamos as percepções existentes em 
relação aos significados que se encontram dentro dos jogos. 

De modo mais específico, levantamos algumas questões norteadoras, 
sendo elas: 1) Como é a relação de valor dentro dos mundos digitais 
persistentes? 2) Por que certos objetos, intangíveis, sem função aparente 
nas mecânicas e dinâmicas do jogo, são extremamente valorizados pelos 
jogadores? 3) Até que ponto essa construção de valor dentro do game é 
semelhante às construções de valor da sociedade de consumo? 

Buscamos, a partir disso, compreender o que motiva os jogadores de 
games online a consumir bens virtuais em um ambiente digital, sendo que os 
benefícios adquiridos ficam restritos a esse mesmo ambiente. 

Seria possível distinguir o mercado “real” do mercado encontrado 
nos ambientes virtuais? É em torno desse ponto que o presente artigo se 
desenvolve, investigando qual seria o motivo da preocupação dos jogadores 
com um mundo “irreal”, no qual eles criam significativos valores afetivos em 
relação a outros jogadores e até mesmo ao próprio personagem. Em vez de 
abordarmos alguma categoria específica de game online, tomaremos como 
objeto de estudo a comunidade de jogadores de games online em geral, 
focando questões relacionadas ao comércio dos bens virtuais.

A pesquisa foi divulgada durante o mês de março de 2014. Obtivemos 
3385 respostas ao nosso questionário. Quando atingimos esse número 
final, verificamos se não houve qualquer problema com o processamento 
dos dados e seguimos para a análise final dos mesmos. O questionário era 
composto por 22 perguntas, todas elas fechadas, na tentativa de verificar as 
seguintes hipóteses:
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1) Os usuários tendem a despender dinheiro em bens virtuais que 
ofereçam algum benefício relacionado à competitividade dentro dos jogos.

2) Os usuários tendem a comprar itens a fim de encaixarem-se em 
grupos, de forma que o consumo de seu grupo influencie o próprio.

3) Os usuários tendem a comprar itens que ofereçam status/reputação.
4) Estratégias de promoção tendem a estimular os usuários a consumir 

mais.
5) Os usuários tendem a comprar itens justificando a compra pela 

estética do item, focando o fator cosmético.
6) Os usuários compram itens que customizem seu avatar dentro do 

jogo, criando uma identidade com o mesmo.
Toda as hipóteses giram em torno do consumo de bens virtuais nos 

games online.
Antes de analisarmos os resultados, vamos discorrer rapidamente sobre 

a comparação entre bens virtuais e bens de consumo.

2. A SOCIEDADE DE CONSUMO

2.1. O individualismo

O individualismo consiste na ideia de defender o direito dos indivíduos 
a permanecerem diferentes e terem livre arbítrio para escolher seus próprios 
modelos de felicidade e estilo de vida (BAUMAN, 2001, p. 38).

Um cenário onde existe a liberdade individual da escolha dá origem 
à individualização. A cultura cotidiana, da mídia, do consumo e da 
publicidade, demonstra isso: o bem-estar individual é o aspecto que 
ganha mais valor nessa cultura, evidenciado pelo lazer, pelo interesse no 
corpo, e pela valorização do sucesso pessoal e do dinheiro — elementos 
individualistas. 

Essa seria uma das características do consumo contemporâneo, com 
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aspectos estéticos e simbólicos sobre os quais constrói-se grande parte das 
sociedades. Sendo assim, as pessoas consomem não só pela posse, mas, 
principalmente, pela distinção. Dessa forma, a “lógica que rege a apropriação 
dos bens como objetos de distinção não é a da satisfação de necessidades, 
mas sim a da escassez desses bens e da impossibilidade de que outros o 
possuam” (GARCIA-CANCLINI, 2010, p.63). 

Uma das possíveis justificativas para o consumo atual visar o 
individualismo, segundo Lipovetsky, seria que, em sociedades que não 
apresentam grandes ideologias políticas, um certo número de pessoas 
pende a querer construir sua identidade por meio do consumo próprio. 
Disso advém uma quantidade crescente de produtos denominados como 
simbólicos, os quais acabam por representar escolhas sociais, valores, uma 
percepção do mundo, uma opção — ou seja, a identidade do indivíduo. 
(LIPOVETSKY, 2004).

O consumo é capaz de representar, de variadas maneiras, a cultura do 
individualismo. As novas tecnologias acabam criando uma infinidade de 
opções para o indivíduo nutrir seu desejo de expressão pessoal e construção 
de sua identidade. O consumo seria a ferramenta que auxiliaria o indivíduo 
a construir sua própria identidade (BAUMAN, 2005, p. 54). Podemos 
observar que essa autoexpressão dos indivíduos por meio de suas posses, 
em diversas sociedades, dá origem a novos estilos de vida.

Isso se evidencia também no ambiente digital, porém, nesse caso, o 
indivíduo estaria criando uma identidade virtual. O individualismo pode 
promover, dentro dos jogos, um ambiente mais competitivo, em que os 
jogadores estejam dispostos a pagar uma certa quantia para se sobrepor 
aos inimigos e destacar-se no meio virtual. Esses aspectos nos auxiliaram a 
confirmar duas de nossas hipóteses, sendo elas:

1) Os usuários tendem a despender dinheiro em bens virtuais que 
ofereçam algum benefício relacionado à competitividade dentro dos jogos.

6) Os usuários compram itens que customizem seu avatar dentro do 
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jogo, criando uma identidade com o mesmo.

2.2. O corpo

Podemos observar que determinados indivíduos na sociedade 
contemporânea possuem um fascínio pelo corpo e sua estética. Há 
uma tendência de investimento no corpo, com alimentação saudável, 
exercícios etc. — tudo isso para que o indivíduo, potencialmente, se 
encaixe em determinados ideais de beleza. Assim, a estética do corpo acaba 
dando origem a diversas mercadorias/mercados que visam realizar esse 
investimento em si mesmo.

O ideal de imagem corporal da sociedade atual é diferente daquele de 
qualquer outro período histórico. A preocupação com a beleza nunca foi tão 
intensa, assim como com a juventude, a saúde e o prazer — o que pode ser 
ilustrado pelos novos estilos de vida que surgem na sociedade. Ao tornar-
se a base para todos os signos que são trocados com desejos idealizados 
divulgados pela mídia, o corpo é reconhecido como algo hedonista, 
totalizando o prazer, tornando-se um objeto de culto ao narcisismo. 

Segundo Rodrigues (1983), o corpo humano é construído socialmente 
no sentido simbólico-cultural, assumindo diversas representações ao 
longo da história. Além disso, somente com a análise das representações 
do corpo podemos entender a estrutura da sociedade, a qual baseia-se nas 
características (morais, intelectuais ou físicas) consideradas relevantes. Não 
podemos, entretanto, desconsiderar os contrastes que podem surgir em 
meio a determinados grupos da sociedade.

Foi o movimento individualista que originou essa maior atenção ao 
corpo. Uma libertação das censuras que vinham de tradições religiosas 
permitiu que o corpo recebesse uma atenção cada vez maior.
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A preocupação com a forma nunca está longe de uma 
sensibilidade ao corpo belo, corpo embelezado e glorificado 
pela moda, pelos produtos de beleza, pela maquiagem e, 
eventualmente, pela cirurgia. Chega-se assim à valorização 
do corpo como instrumento de sedução, o corpo sensual e 
erótico, musculoso ou gracioso, peludo ou depilado, exposto 
ou velado, corpo como fonte de prazer para si e para o outro. 
(SEMPRINI, 2006, p.62)

É possível constatar nos games essa “fonte de prazer para si e para outro”. 
Além disso, também pode existir uma preocupação estética dos usuários 
com sua representação no ambiente digital, demonstrando o interesse em 
exibir a melhor imagem possível, mantendo-a de maneira positiva, sem que 
seja denegrida. 

A dimensão simbólica do corpo pode ser usada de diferentes maneiras 
na comunicação das marcas. Ao se destacar o corpo com maior intensidade, 
exacerba-se o desejo das pessoas por um corpo que se encaixe nos modelos 
propostos pela mídia; e os jogos digitais podem oferecer a possibilidade 
de transformá-lo. Essa mudança estética se mostrou relevante entre os 
jogadores, confirmando uma de nossas hipóteses: 5) Os usuários tendem 
a comprar itens justificando a compra pela estética do item, focando o fator 
cosmético. 

2.3. O imaterial

Na sociedade contemporânea, acontece a substituição do trabalho 
abstrato simples (considerado como fonte de valor) pelo trabalho 
complexo; e a substituição do trabalho de produção material (mensurável 
em quantidade de produto por unidade de tempo), pelo trabalho imaterial, 
que não se pode mensurar pelos padrões clássicos de medida.

Existem, na sociedade capitalista, dois modos de produção. Um deles 
baseia-se no valor do trabalho — o trabalho designado como abstrato, 
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citado acima. O segundo modo de produção é o qualitativo, ou cognitivo, 
no qual existe um processo de valor baseado no trabalho imaterial — esse 
seria o trabalho complexo, o qual estaria ligado ao “capital de conhecimento” 
e “capital humano” (GORZ, 2003). 

Com as palavras de Gorz, vemos que aspectos intangíveis começam 
a ganhar maior valor que os tangíveis, e, conforme dito anteriormente, 
isso é algo que caracteriza o consumo pós-moderno, que assume formas 
imateriais. É nesse tipo de consumo que os valores abstratos ganham maior 
atenção, pois o consumidor já não consome pelos aspectos funcionais, 
tangíveis, do produto, e sim pelo que o produto representa na sociedade. 
Consome, portanto, os signos produzidos pela publicidade, a qual tenta 
tornar tangíveis aspectos como felicidade, saúde, prazer, euforia, etc. 

Esse processo origina a desmaterialização do consumo, ou seja, práticas 
de consumo que tendem a orientar-se por produtos que não possuam 
tanto caráter físico, mas apresentem uma maior consistência simbólica 
e imaginária — aspectos que se tornaram muito mais relevantes no atual 
contexto (SEMPRINI, 2006, p. 49). 

Esse discurso tem muita importância para o projeto de pesquisa, pois 
toca um dos principais pontos do nosso objetivo: compreender o valor 
presente nos games e na publicidade, sendo que esse é quase totalmente, 
ou até inteiramente, simbólico. Os resultados nos mostram que, assim 
como a marca agrega a um objeto certo contexto repleto de sentido — 
uma experiência, um imaginário (SEMPRINI, 2006, p.50) —, o mesmo 
acontece dentro do universo do game. 

2.4. O imaginário

O imaginário é visto como resultado da produção do pensamento mítico 
— algo que não é inferior ao pensamento racional, e sim, complementar. O 
imaginário “determina as percepções do espaço e do tempo, as construções 
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materiais e institucionais, as mitologias e as ideologias, os saberes e os 
comportamentos coletivos” (LEGROS, 2006, p.2). 

 Conforme citado anteriormente, as marcas criam e divulgam seus 
próprios mitos, disseminando suas crenças e verdades, e, consequentemente, 
atraindo novos consumidores com isso. De acordo com Rosa Fischer (1996), 
são os meios de comunicação que disseminam essas verdades. Sendo assim, 
a mídia pode ser vista como uma “produtora de verdades”, de modo que 
acaba tornando-se um referencial para a construção de identidades e do 
imaginário dos indivíduos. Esse seria o imaginário do consumo, de acordo 
com Hoff (2005, p. 11):

(...) o imaginário do consumo apresenta dois traços que 
se destacam: (1) a desmaterialidade — o valor da marca 
sobrepõe-se ao valor da matéria-prima e/ou da mão-de-
obra de produção, de forma que o consumidor não compra 
o produto, mas as associações construídas entre o produto 
e a realidade do consumidor — e (2) a destemporalidade 
— o produto passa por ciclos de vida que o mantêm em 
permanente presente, ou “estado de juventude”, ganhando 
ressignificações a cada operação de atualização ou simples 
reforço.

Trabalhando com o pressuposto de que a aprendizagem profunda muda 
nossa identidade, vemos o processo pedagógico como capaz de envolver 
nosso desejo (nossa ânsia por algo além de nós mesmos, moldada pelo 
contexto social no qual atuamos e por nosso investimento afetivo naquilo 
que nos rodeia), capaz de capturar nossa imaginação e construir nossa 
consciência (STEINBERG, 1997, p. 102).

Em suma, Silva (2003, p.13-15) explana:

O imaginário é a ‘bacia semântica’ que orienta o ‘trajeto 
antropológico’ de cada um na ‘errância’ existencial. O 
imaginário, em sua reversibilidade, é uma construção 
dinâmica, individual e social. A construção do imaginário 
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individual dá-se, essencialmente, por identificação 
(reconhecimento de si no outro), apropriação (desejo de ter 
o outro em si) e distorção (reelaboração do outro para si). O 
imaginário social estrutura-se principalmente por contágio: 
aceitação do modelo do outro (lógica tribal), disseminação 
(igualdade na diferença) e imitação (distinção do todo por 
difusão de uma parte).

Ou seja, o imaginário aborda as noções de fantasia, criatividade, 
autoexpressão e busca por sentido, e auxilia na criação de universos fictícios 
nos quais os indivíduos projetam seus anseios, desejos e aspirações, dando 
sentido a suas experiências e orientando suas escolhas e ações.

O universo do consumo e, principalmente, as marcas que 
o habitam representam um papel importante na produção 
de mundos possíveis — dos quais os indivíduos podem 
apropriar-se, eventualmente. A partir de um esquema de 
funcionamento análogo ao de outros lugares de produção 
imaginária (como literatura, cinema e arte em geral), 
o consumo e as marcas apropriam-se de territórios, 
desenvolvem temas e constroem relatos atraentes, dotados 
de sentido para os indivíduos. (SEMPRINI, 2006, p. 69).

Conseguimos observar que a criação desses mundos possíveis também 
está presente nos games online, juntamente com os mundos persistentes.

3. A CONSTRUÇÃO DE UM TERRITÓRIO SEMÂNTICO DE 
CONSUMO

O processo de conhecimento de uma marca depende do processo de 
comunicação da mesma, com uma estratégia persuasiva e adaptada ao 
mercado, na tentativa de alocar-se no consciente (e inconsciente) de seus 
possíveis consumidores. 

 Vemos que as marcas são construídas para serem consumidas como 
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um produto e acabam materializando-se em objeto, apesar de serem apenas 
um estilo de vida. Concluímos, então, que esse universo semântico é um 
mundo possível e um ponto de convergência com os games, que também 
constroem um território invisível, dito como mágico e privado, com seus 
próprios valores, noções de certo e errado e identidade, tendo como base a 
cultura em que se insere. Podemos ainda comparar esse processo com o da 
mídia, evidenciando, assim, que o game também constitui uma mídia.

Lembraremos apenas que a capacidade de construir 
mundos, desenvolver territórios simbólicos e manipular 
a abstração são aspectos que definem a lógica da marca. 
O desenvolvimento, no seio do consumo, de dimensões 
imateriais e imaginárias, entra então em íntima ressonância 
com a própria essência da lógica da marca. (SEMPRINI, 
2006, p. 73).

Ou seja, esse território criado pelas marcas é algo que requer anos de um 
processo árduo de construção de valores e significações.

Um mundo possível é uma construção de sentido altamente 
organizado, no qual confluem elementos narrativos, 
fragmentos de imaginário, referências socioculturais, 
elementos arquétipos, e qualquer outro componente que 
possa contribuir para tornar esse mundo significativo para o 
destinatário. (SEMPRINI, 2006, p. 74).

As marcas utilizam-se de aspectos históricos, hábitos, culturas, ideias, 
aspectos lúdicos e hedonistas, e, principalmente, das dimensões simbólicas 
apresentadas na sociedade contemporânea, tomando para si valores como 
luxo, saúde, liberdade, diversão, fantasia, felicidade, beleza, energia, etc. 
Com isso, dão origem aos seus mundos possíveis. Podemos constatar que o 
comportamento do consumidor de bens virtuais é muito semelhante ao do 
consumidor de bens tangíveis, recordando, mais uma vez, o objetivo desta 
pesquisa, que é comparar o consumo in game com o consumo casual das marcas.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto buscou criar um paralelo entre o mercado contemporâneo e o 
mercado dos bens virtuais, compreendendo os investimentos que são feitos 
pelos gamers na compra de itens dentro dos jogos online e tendo em vista 
que o consumo de alguns itens não oferece, a priori, benefícios funcionais 
para os personagens/gamers dentro do jogo. 

Todas as hipóteses tiveram como objetivo principal comprovar premissas 
sobre o consumo em mundos virtuais, como a motivação para compras, a 
valoração de itens virtuais e a quantidade despendida pelos respondentes. 
Após o fechamento da pesquisa e da análise de todos os dados quantitativos 
coletados, algumas hipóteses se revelaram errôneas e outras foram 
confirmadas pelos dados. A hipótese levantada sobre usuários despenderem 
dinheiro em bens virtuais que oferecessem algum benefício relacionado à 
competitividade dentro dos jogos foi confirmada. Percebemos que parece 
não existir uma relutância contra os itens que oferecem benefício in game. 

A segunda hipótese, que se referia aos usuários realizarem compras 
de itens para pertencer a certos grupos, foi refutada. A afirmação de que 
consumiam itens para pertencer a um grupo obteve alto nível de discordância 
entre os usuários. Contudo, existe a possibilidade de uma má interpretação 
dos respondentes em relação à afirmação. Esse é um dos riscos de uma 
pesquisa quantitativa online — os respondentes interpretam as questões à 
sua maneira e norteiam-se por ela ao responder.

A terceira hipótese levantada, que tratava do consumo de bens virtuais 
buscando status/reputação, foi comprovada e reiterada por diversas 
afirmações. Além de serem a favor da afirmação “Comprei (compraria) um 
item: para obter status”, os respondentes também concordaram com outra 
afirmação ligada ao status que certos itens de edições limitadas podem 
conferir — “Comprei (compraria) um item: pois ele faz parte de uma edição 
limitada/rara”. Com base em ambas as afirmações, podemos concluir que 
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existe nos games online um consumo visando o status, e esses bens virtuais 
podem ser vistos como “posicionais” (FEATHERSTONE, 1995). 

Por sua vez, a quarta hipótese, a qual afirmava que as estratégias de 
promoção tendem a estimular os usuários a consumir mais, foi tida como 
verdadeira, com base em duas afirmações que obtiveram alto nível de 
concordância: “Comprei (compraria) um item: pois estava em promoção” e 
“Comprei (compraria) um item: pois ele faz parte de uma edição limitada/
rara”. Isso demonstra que a promoção e as estratégias de marketing, assim 
como são aplicadas no mercado de marcas do cotidiano, podem ser aplicadas 
no mercado virtual dos games.

Por fim, as duas últimas hipóteses, que levantaram a possibilidade do 
consumo dos jogadores ter o objetivo de criar determinadas identidades 
in game, foram confirmadas por três afirmações, sendo elas: “Comprei 
(compraria) um item: pela arte em si (gosto do design do item); “Comprei 
(compraria) um item: pois me identifico com ele (acho que ele tem a ver 
comigo); e “Comprei (compraria) um item: para personalizar meu avatar 
(meu personagem combina com o item; para deixá-lo mais legal)”.

Podemos constatar que o consumo atua como forma de construção 
identitária (BAUMAN, 2001), vinculando significados à aquisição de 
bens. Concluímos então que, no game, existe o processo de criação de uma 
identidade do indivíduo e, dentro desse espaço, serão usadas as ferramentas 
disponíveis para atingir esse objetivo, o que ajuda a promover a sensação de 
pertencimento dentro desse novo “mundo”.

De acordo com Aarseth (1997), os games online são plataformas de 
comunicação e interação social e possuem grande potencial para a imersão 
do leitor/jogador em um universo repleto de significados, sendo esse o 
mundo possível do game. 

Se fizermos um paralelo com o mundo possível das lovemarks, podemos 
ver que, junto com o projeto da marca, existe a “capacidade de criar um 
mundo que lhe é próprio, um verdadeiro imaginário, com seus conteúdos, 
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seus códigos e seus valores” (SEMPRINI, 2006, p. 307). Concluímos, então, 
que esse universo semântico é o ponto de convergência com os games, pois 
ambos constroem um território invisível, dito como mágico e privado, que 
compõe seus valores, noções de certo e errado e identidade, tendo como 
base a cultura em que estão inseridos. 

Podemos criar um exemplo de comparação: entrar numa loja da Apple 
seria entrar no mundo da marca, um lugar onde o consumidor/jogador 
passará por diversas experiências, incluindo significados e sensações que 
serão levados ao cotidiano dessa pessoa, após sua saída desse “círculo”. 

O paralelo entre games e marcas criado em relação ao mundo semântico 
mostra-nos que ambos os mundos podem ter uma relação mútua, e 
estratégias antes aplicadas no mundo dos marcas podem ser aplicadas no 
mundo dos games. Um exemplo disso é o fenômeno da gamificação e dos 
advergames.

Dito isso, é importante notar que a compreensão do valor para os 
jogadores de games só pode ser avaliada se considerarmos primeiro o 
contexto no qual estão inseridos, ou seja, se compreendermos o mundo 
criado pelas narrativas virtuais, no qual os indivíduos se apropriam dos 
significados apresentados.
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Tabela regras-competências e sua 
contribuição para a construção de 
jogos persuasivos e educacionais_
Walfredo Ribeiro de Campos Junior

Resumo
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o quadro analítico 
de jogos nomeado como Tabela Regras-Competências, construído na 
disciplina Game Cultura, ministrada em 2017, na faculdade ESPM. O quadro 
analítico tem como intuito catalogar e organizar informações a respeito de 
jogos diversos, atentando-se a relação que suas regras estabelecem com as 
competências desenvolvidas em cada jogo. A tabela pretende servir como 
parâmetro analítico para se pensar o modo como as regras de um jogo 
afetam o sujeito que com elas interage, desenvolvendo-o e educando-o 
durante essa interação. Além disso, a tabela busca estruturar um pensamento 
dedutivo e hipotético, no qual reconhece-se que, em um mesmo jogo, o 
conjunto de regras responsável por gerar uma determinada competência 
não necessariamente será o mesmo que desenvolve outra competência. 
Desse modo, a tabela se propõe a identificar as diferentes unidades regras-
competência que se fazem presentes em cada jogo analisado — saber esse 
que, mesmo em tom de hipótese, pode ser útil para game designers que 
queiram criar jogos com fins persuasivos e educativos.

Palavras-chave: game cultura; análise de jogos; competências; regras; 
educação.
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1. INTRODUÇÃO

No decorrer da disciplina de Game Cultura, ministrada em 2017, na 
faculdade ESPM, foi desenvolvido, em conjunto com os alunos, um quadro 
analítico de jogos, nomeado como Tabela Regras-Competências. Durante 
as aulas de Game Cultura, mais do que atentar-se ao design dos jogos, busca-
se entender o jogo na sua interação com o contexto sociocultural em que se 
insere, compreendendo-o tanto como um produto dessa sociedade, quanto 
produtor de subjetividades e modos de existência particulares. É com base 
nessa perspectiva que o quadro analítico foi criado, com o intuito de catalogar 
e organizar, a partir de um mesmo critério, informações sobre jogos diversos 
— não apenas em termos de suas regras, mas também com relação à forma 
como essas regras afetam o desenvolvimento de competências no sujeito, 
produzindo um tipo específico de jogador, e não outro.

O estudo teórico aqui desenvolvido, que embasa a construção do quadro 
analítico, compreende que existe uma relação direta que se estabelece entre 
as regras de um jogo e as competências que ele exercita. A partir dessa relação, 
propõe-se a construção de uma tabela que possibilite não apenas entender 
quais são as regras e competências presentes em um jogo, mas também que 
consiga correlacionar ambas as informações. A seguir, são apresentadas 
as bases teóricas que inspiraram a Tabela Regras-Competências. Depois, 
descreve-se o modo como se aplica a tabela para analisar jogos. Por fim, 
busca-se refletir sobre as contribuições que essa tabela pode trazer para 
os game designers que queiram desenvolver jogos com fins persuasivos e 
educacionais.

Como um rigor metodológico, sugere-se embasar o preenchimento da 
tabela na proposta de Aarseth (2003), que comenta a importância de, no 
início de todo estudo de games, identificar o grau de proximidade que o 
investigador possui previamente com o jogo estudado — se foi sua primeira 
vez, se ele já possui alguma experiência, se ele já jogou várias vezes, se ele 
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é um jogador profissional, etc. Além disso, Aarseth aponta que o grau de 
envolvimento do jogador com o jogo pode influenciar a coleta dos dados, 
por isso, precisa ser sinalizado durante o preenchimento da tabela. No caso, 
os graus de envolvimento recorrentes são: a) o pesquisador jogou apenas 
por poucos minutos; b) jogou até atingir um objetivo pequeno; c) concluiu 
parcialmente o jogo; d) concluiu totalmente o jogo; e) jogou repetitivamente 
o jogo; e) é um especialista no jogo; f) jogou o mesmo de forma inovadora. 
Sinalizar essas informações antes e durante o preenchimento da tabela 
é apenas uma sugestão, para aumentar a confiabilidade da pesquisa e 
possibilitar comparação entre os dados coletados. No entanto, caso o uso da 
tabela busque servir apenas de apoio criativo no desenvolvimento de novos 
jogos, esse rigor não se faz necessário. 

1.1.Fundamentação teórica e aplicada da Tabela Regras-Competências

Para a construção do quadro analítico, o ponto de partida foi o 
entendimento que Frasca possui do fenômeno brincadeira. Segundo o 
autor, “brincadeira é uma atividade engajante, na qual o jogador acredita 
ter participação ativa, interpretando-a como a constrição de seu futuro 
imediato a uma série de cenários prováveis, todos os quais ele está disposto 
a tolerar” (2007, p. 50). Tal definição mostra-se relevante para a construção 
da tabela, pois compreende a brincadeira em sua relação com o jogador e 
sua subjetividade.

Com isso, tem-se como um elemento da brincadeira que merece 
atenção o fato do jogador acreditar que possui alguma participação ativa. 
Trata-se de uma característica que sinaliza que existem, da parte do jogador, 
expectativas de, durante o consumo de determinada brincadeira, tomar 
decisões que afetarão significativamente o desenrolar da experiência lúdica. 
Em uma situação de brincadeira, o jogador acredita ser capaz de agir para 
alcançar um futuro possível que ele deseja ou tolera. Trata-se de uma crença 
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que não é necessariamente verdadeira. Entretanto, é justamente o acreditar 
que seja possível interferir, de alguma forma, no futuro daquilo com o que se 
está interagindo que diferencia a brincadeira de outras situações, como a de 
ler um livro ou assistir a uma série — produtos midiáticos que já possuem 
uma estrutura narrativa definida.

Outra característica que merece atenção é que os cenários prováveis 
que se manifestam para o jogador durante uma brincadeira precisam 
ser percebidos como providos apenas de futuros toleráveis, ou aquela 
experiência lúdica passará a ser entendida como outra coisa. Existem 
diversas situações da vida real em que se acredita deter uma participação 
ativa, tal como o trabalho, mas, nessas situações, nem sempre se aceitam 
todos os futuros possíveis como sendo toleráveis. O erro e a falha, que são 
cenários prováveis e aceitos dentro de uma brincadeira, não costumam 
ser bem-vindos dentro de uma situação de trabalho. Errar, nessa situação, 
é interpretado como algo que traz, possivelmente, consequência sérias e 
danosas ao bem-estar da vida cotidiana.

Desse modo, é diante das expectativas que os jogadores estabelecem 
com relação aos futuros que irão encontrar que se interpreta a brincadeira 
como sendo diferente da vida dita real, pois, na primeira, age-se sem se 
preocupar com os efeitos de uma falha, enquanto, na segunda, falhar pode 
ser entendido como intolerável. É por esse motivo, por exemplo, que muitos 
buscam vivenciar na brincadeira aquilo que não arriscam viver na vida dita 
real. Isso é possível porque, como Frasca aponta, uma das características da 
brincadeira é ser uma atividade simulacional:

Simular é modelar, a partir de um sistema (fonte), um sistema 
diferente que mantenha alguns dos comportamentos do 
sistema original. A palavra-chave aqui é “o comportamento”. 
Simulação não se limita a manter características — 
geralmente audiovisuais — do objeto, mas também inclui 
um modelo de seus comportamentos. Esse modelo reage 
a certos estímulos (dados de entrada, apertar botões, 
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movimentos do joystick), de acordo com um conjunto de 
condições. (FRASCA, 2003, p. 3)

Os cenários prováveis que o jogador encontrará dentro de uma situação 
de brincadeira, por mais que possam ser potencialmente infinitos, são 
deduzidos e interpretados a partir das características da própria brincadeira, 
ou seja, da maneira como ela foi formulada. Essa dedução surge a partir 
de um elemento central de toda brincadeira: as regras. De acordo com o 
pensamento de Frasca (2007), uma brincadeira de crianças, como imitar 
um avião, pode não possuir vencedores e nem ser passível de quantificação, 
mas possui regras inquebráveis — por exemplo, o fato de não se conseguir 
imitar um avião imitando um trem. Fazer isso gera estranhamento entre as 
crianças, que reclamam de não se estar brincado direito. Ao imitar um avião, 
além de simular seu comportamento (fingindo voar, decolar, aterrissar), cria-
se um conjunto de futuros prováveis percebidos e esperados pelo jogador, 
os quais se apresentam a partir das expectativas que se constroem em torno 
do comportamento de um avião, que são diferentes das expectativas que se 
possui do comportamento de um trem.

O jogo, para Frasca (2007, p.75), tem uma característica que o diferencia 
de outras formas de brincadeira: “um jogo é uma forma de brincadeira 
onde os jogadores concordam com um sistema de regras que concede 
status social a suas performances quantificadas”. No jogo, portanto, existe 
uma preocupação relacionada ao desempenho. Busca-se um status social 
de vitorioso, enquanto, ao caminhar por entre futuros possíveis toleráveis, 
reconhece-se, a partir de indicadores, se as ações tomadas levam em direção 
à vitória ou à derrota. Por promoverem performances quantificadas e 
concederem status sociais de vencedores ou derrotados, as regras de um 
jogo costumam ser mais complexas do que as de uma brincadeira de faz-
de-conta, estabelecendo: a) objetivos a serem alcançados, capazes de 
transformar o jogador em um vitorioso; b) desafios que dificultam o alcance 
desses objetivos e podem levar o jogador a um estado declarado de derrota; 



134

c) possíveis estados declarados de derrota (conhecidos também como game 
over); d) recursos finitos aos quais o jogador tem acesso, que podem auxiliá-
lo a alcançar o objetivo (ou seja, a vitória). Além dessas características, o que 
permanece de residual da brincadeira no jogo são os “verbos” (SCHELL, 
2008), ou seja, as ações possíveis que os jogadores podem realizar, para 
interagir com o sistema do jogo e afetar seus resultados. Somado a isso, 
tem-se um elemento do jogo denominado por Frasca (2003) como “regras 
de gradação”, ou seja, indicadores quantitativos que demonstram desde 
a quantidade de recursos que se tem até os sucessos ou fracassos que se 
obtêm dentro do jogo. Os pontos obtidos na partida, por exemplo, são um 
elemento que corresponde às “performances quantificadas” a que Frasca se 
refere em sua definição de jogo.

Os seis elementos que compõem as regras de um jogo e foram 
selecionados para integrar a Tabela Regras-Competências (Tabela 1) são 
os seguintes: verbos, objetivos, game over, recursos, desafios e regras de 
gradação. Esses seis elementos foram escolhidos como base para as análises 
das regras dos jogos observados e catalogados. 

REGRAS
JOGADOR (VERBOS)
OBJETIVO
GAME OVER
RECURSOS
DIFICULDADE
REGRAS DE GRADAÇÃO

COMPETÊNCIAS geradas

REGRAS que geram competências

Tabela 1: Quadro analítico Regras-Competências.
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Os jogos analisados não necessariamente apresentarão todos esses 
elementos em suas regras. Há, por exemplo, jogos que não possuem game 
over, e outros que não fazem uso de recursos, porém, o intuito aqui é 
construir um modelo padrão de análise que permitirá futuras comparações 
entre os jogos analisados, com a intenção de produzir novos conhecimentos. 
O primeiro passo da análise a ser preenchido na tabela é, portanto, descrever 
as regras que compõe os jogos.

Ao restringir os futuros possíveis por meio das regras, observa-se que 
o jogo está exigindo que o jogador se adapte a elas, para alcançar o futuro 
considerado como vitória. Essa adaptação exige do jogador, em muitos casos, 
uma transformação de alguma natureza, seja ela cognitiva, psicomotora, 
afetiva, intelectual ou social, entre outras. Conforme Moori (2014), jogos 
promovem o aprendizado. Em uma primeira instância, esse aprendizado 
pode ser pensado com relação a suas próprias regras e dinâmicas. Muitos 
jogos possuem tutoriais e manuais que visam introduzir os jogadores ao 
mundo das regras que eles passarão a seguir religiosamente, caso queiram 
permanecer no mundo do jogo proposto pelo game design. No entanto, a 
maneira mais importante de aprendizado das regras e dinâmicas do jogo 
é o processo de iteração (sem o “n” mesmo), ou seja, o ato de aprender 
jogando, acessando repetitivamente futuros possíveis ruins até conseguir 
aprendizado suficiente para alcançar futuros possíveis considerados bons 
(vitórias, vitorias épicas, entre outros). Tais aprendizados, geralmente, vêm 
na forma do desenvolvimento de alguma competência (destreza, raciocínio 
lógico, entre outras).

Em uma segunda instância, o aprendizado que o jogo promove está 
relacionado àquilo que os jogos e brincadeiras buscam simular (FRASCA, 
2003). Ao modelar os comportamentos de um sistema em outro sistema, o 
jogo é capaz de ensinar competências e conhecimentos que sejam úteis para 
se lidar com o sistema simulado. Esse é o caso observado em simuladores 
de avião, corrida e guerra, que, quando buscam aproximação detalhada 
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com a realidade, servem como forma de treinamento segura, na qual os 
futuros possíveis toleráveis permitem, por meio da iteração, o aprendizado. 
Conforme comentamos antes, jogos e brincadeiras são percebidos como 
possuindo consequências mais toleráveis que as do mundo dito real. 
Esse fato torna jogos atraentes para ensinar conhecimentos úteis a lidar 
com situações em que um mau desempenho poderia gerar resultados 
intoleráveis. A simulação também tem outra característica. Conforme 
Frasca (2007), ela permite experimentar comportamentos, algo que não é 
tão fácil de se promover apenas com palavras, sons e imagens. Desse modo, 
por meio da simulação, o sujeito pode agir e comportar-se, aprendendo 
assim competências relacionadas a essa ação e esse comportamento.

Descrever quais são as competências que o jogo analisado ajuda a 
desenvolver é o segundo momento do quadro analítico aqui proposto. 
Para tanto, sugerimos os seguintes procedimentos. Primeiro, realiza-se 
uma pesquisa-ação na qual vivencia-se o jogo como jogador, conforme 
as regras, e submetendo-se às transformações propostas. Com base nessa 
experimentação, e em processo de autoanálise e reflexão, descreve-se quais 
foram as mudanças em si incentivadas pelo jogo, ao seguir suas regras. 
Foram transformações cognitivas, psicomotoras, afetivas, intelectuais, 
sociais, ou de outra natureza? Nesse segundo momento de preenchimento 
do quadro analítico, descrevem-se apenas as competências adquiridas e as 
transformações observadas. Sugere-se que a pesquisa-ação seja também 
realizada por outras pessoas, além do pesquisador, as quais deverão 
preencher, com base em suas percepções e reflexões, as transformações que 
lhes aconteceram. 

Outra sugestão metodológica é ter, como referência para o 
preenchimento, os estudos de competências desenvolvidos por autores 
do campo da educação, tais como Anderson (2011), Krathwohl (2002), 
Ferraz e Belhot (2010), e Dron e Anderson (2014). No Anexo A, 
disponibiliza-se uma tabela que reúne o pensamento desses autores em 
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uma lista de competências cognitivas, psicomotoras e afetivas/atitudinais, 
organizadas em níveis de desenvolvimento acumulativos (para se ter acesso 
a determinadas competências, é preciso antes ter passado por outras). Essa 
lista serve como um guia para se pensar as competências adquiridas, mas o 
pesquisador não se deve limitar a ela, dando prioridade às competências e 
transformações que foram coletadas por meio de pesquisa-ação e nomeadas 
a partir de suas impressões.

O terceiro momento do quadro analítico é um exercício dedutivo 
que produz um resultado hipotético. No caso, por meio da lógica e da 
observação, as competências listadas no segundo momento da pesquisa 
aproximam-se das regras listadas no primeiro momento. Essa etapa 
do preenchimento do quadro analítico visa construir unidades regras-
competência, ou seja, identificar como a regra de um jogo está contribuindo 
para gerar competências e transformações nos jogadores que com ela 
interagem. Um exemplo prático, desenvolvido na sala de aula da disciplina 
Game Cultura, foi a desconstrução do jogo Jenga (Imagem 1). Esse jogo tem 
a seguinte regra: uma torre de peças é montada, colocando-se três peças na 
base, depois outras três peças em posição transversal às anteriores, e assim 
por diante. Quando a torre está completamente erguida, o jogo inicia-se. 
Em sentido horário, cada jogador deve retirar uma peça da torre e colocá-la 
no topo da mesma. O objetivo aqui é não ser a pessoa que derrubará a torre.

No jogo Jenga, conforme o estudo realizado em aula, os jogadores realizam 
pelo menos os seguintes verbos: “observar (as peças na torre)”, “retirar (peças 
da torre)”, “colocar (peças na torre)”, “comemorar” e “provocar”. Notou-se, 
no terceiro momento do quadro analítico, a existência de diversas unidades 
regras-competência. Duas delas serão aqui descritas como exemplos: a 
competência “planejar” está associada ao verbo “observar”, e a competência 
“destreza”, associada aos verbos “retirar” e “colocar”. 

A aproximação que é feita entre regras e competências, nesse terceiro 
momento do quadro analítico, é importante por permitir, a partir dos 
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Imagem 1: jogo Jenga. Fonte: <https://plentifun.com/tips-for-winning-jenga>. Acesso em 4/2018.

resultados, pensar no modo como a unidade regra-competência impactará 
as dinâmicas comunicacionais que o jogo produzirá durante a partida. Em 
termos de uma comunicação que vise a persuasão, uma marca que adote 
o jogo Jenga como base para um advergame poderá explorar sua persuasão 
de formas diferentes — como uma forma de se promover a partir da 
unidade “observar as peças/planejar”, ou explorando a relação “colocar 
peça na torre/destreza”. Em termos de produção de “narrativas do eu” por 
parte dos jogadores, é possível observar diferenças entre um jogador que 
sempre perde porque não observa as peças (ou seja, não sabe planejar) e 
um que não coloca bem as peças na torre (ou seja, não tem muita destreza). 
Esse tipo de observação pode trazer diversos benefícios para pessoas que 
busquem aplicar os jogos com intuitos educacionais. Compreender em 
que unidade regra-competência localiza-se a falha de determinado jogador 
ajuda a construir um perfil em torno de suas habilidades, o que contribui 
com o autoconhecimento ao mesmo tempo que possibilita pensar em ações 
para melhorar o desempenho do jogador dentro do jogo.
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O exemplo do Jenga limitou-se, nesse texto, a apenas duas competências, 
além de pontuar somente a relação que alguns verbos estabeleceram com 
elas. Na análise do jogo realizada em sala de aula, a quantidade de detalhes 
e relações foi muito maior. É importante ressaltar que, a partir das análises 
feitas até o momento, é possível afirmar que não são apenas os verbos de 
um jogo que promovem o desenvolvimento de competências — outros 
elementos das regras do jogo também contribuem para tanto. Isso é o que se 
observa no bilboquê (Imagem 2), um jogo que desenvolve as competências 
“persistência” e “paciência”, a partir da relação que o jogador estabelece com 
a regra game over do jogo, que é a “desistência”. Nesse exemplo, o jogador só 
perde se desistir de ganhar. Se continuar, ele passa a desenvolver persistência 
e paciência.

Imagem 2: jogo bilboquê. Fonte: <https://www.elo7.com.br/bilboque/dp/54EF70>. 
Acesso em 4/2018.

Consideramos que os resultados produzidos nessa terceira etapa da 
análise são hipotéticos, pois precisaríamos de métodos complementares para 
poder afirmar, com rigor científico, que aquele conjunto de competências 
é, de fato, desenvolvido a partir da relação que o jogador estabelece com 
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as regras. No entanto, o quadro desenvolvido tem um propósito e visa 
produzir informações que, mesmo em tom de hipótese, podem ajudar game 
designers no desenvolvimento de jogos educativos, advergames, e estratégias 
de gamification. A construção hipotética da unidade regras-competências, 
bem como a formulação de um banco de dados com a desconstrução de 
diversos jogos, colabora para se pensar: a) que regras devem ser aplicadas 
para gerar um determinado conjunto de competências; b) que competências 
são geradas ao articular um determinado conjunto de regras; c) como a 
unidade regras-competência pode afetar a produção de sentido durante 
uma comunicação persuasiva; d) como a unidade regras-competência 
comunica mensagens sobre as competências dos sujeitos, a partir de seus 
desempenhos ao interagirem com as diversas regras do jogo.
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ANEXO A

Competências propostas por Bloom
Cognitivo  Psicomotor Atitude/Afetivo

1 – Conhecimento: 
memorização de fatos 

específicos, padrões de 
procedimento, e conceitos.

1 – Percepção: uso de 
pistas sensórias para guiar a 
atividade motora (ex.: estimar 

onde a bola vai cair).

1 – Recepção: prestar 
atenção passivamente, 

treinando memória e 
reconhecimento.

2 – Compreensão: imprime 
significado, traduz, interpreta 
problemas e instruções, e os 

extrapola.

2 – Resposta conduzida: 
prontidão na ação, participan-
do e oferecendo reações (ex.: 

agir de acordo em etapas 
de manufatura, reconhecer 
habilidades e limitações).

2 – Resposta: participa do 
processo de aprendizado e 

oferece reações.

3 – Aplicação: utiliza o 
aprendizado em novas 

situações.

3 – Automatismos: imitação, 
tentativa e erro. Adequação 
da performance por prática. 
(ex.: seguir instruções para 

construir um modelo, re-
sponder a sinais manuais).

3 – Valorização: dá valor 
para objetos, fenômenos e 

informações. Associa valores 
ao conhecimento adquirido.

4 – Análise: de elementos, 
relações, e princípios de 

organização.

4 – Respostas complexas: 
performance rápida, precisa 

e altamente coordenada, 
com mínimo de energia. Agir 
sem hesitar (ex.: operar um 
computador rapidamente, 

tocar piano de modo 
competente).

4 – Organização: ordena 
valores, informações e ideias 

em estruturas pessoais, 
comparando, relacionando e 
elaborando sobre o que foi 

aprendido.

5 – Síntese: estabelece 
padrões.

5 – Adaptação: modificação 
de padrões de movimento 
para adequar-se a certos 

requerimentos (ex.: responder 
eficientemente a experiências 

inesperadas, modificar 
instrução para adequar o 

ensino).

5 – Internalização de 
valores: procura construir 
conhecimento abstrato.

6 – Avaliação: julga com base 
em evidência interna ou em 
critérios externos.

6 – Originalidade: criação 
de novos padrões de 
movimentos para adequar-se 
a algum problema específico 
(ex.: desenvolver um novo e 
compreensivo programa de 
treinamento; criar uma rotina 
de ginástica).
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La academia y los videojuegos en 
Latinoamérica_

María Luján Oulton

Resumen
Los gamestudies nacen en la década del noventa reconociendo el 
protagonismo que los videojuegos están cobrando en la sociedad y dando 
cuenta de la necesidad de su abordaje desde la academia. El crecimiento 
de la industria de los videojuegos ha sido exponencial desde entonces, 
alcanzando diversidad de campos y cruzando las fronteras geográficas. 
Hoy los gamestudies enfrentan el desafío y la necesidad de trascender la 
división cultural que separa los dos hemisferios e incorporar nuevas voces. 
Latinoamerica tiene un rol clave en este nuevo presente. Debe visibilizar 
el campo teórico regional, exponer los modos en que como región ha 
contribuido (y lo sigue haciendo) al campo de los videojuegos (a nivel 
diseño, hardware y concepto) y debe también aportar una perspectiva 
regional al mapa global teórico contemporáneo.

Palabras-clave: videojuegos; identidad cultural; Latinoamérica; academia
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1. LOS COMIENZOS

Hubo un tiempo en que el juego fue tomado con rigor científico desde 
distintos espacios de la academia. Johan Huizinga (1938) y Roger Callois 
(1958) son los precursores en dicho sentido reconociendo al juego como 
base fundante de la cultura. “Con el juego tenemos una función del ser vivo 
que no es posible determinar por completo, ni lógica ni biológicamente” 
afirma Huizinga dando cuenta de la complejidad de su abordaje. Sin 
embargo luego de ellos los juegos ingresaron en una suerte de edad oscura 
de la academia. Hoy, la creciente popularidad de los videojuegos jaquea 
el tablero. En un presente heredero del informacionalismo (CASTELLS, 
1997) y atravesado por lo post-mediático (BOURRIAUD, 2002) se hace 
necesario reflexionar sobre el renovado protagonismo del juego aliado ahora 
con la tecnología. Somos parte de un presente glocalizado (APPADURAI, 
2001) donde están en constante negociación la construcción de identidades 
colectivas y el sentido de pertenencia a la comunidad. Es necesario escuchar 
estas distintas identidades culturales, prestar atención a la relocación de 
las prácticas culturales. En este sentido Latinoamérica, con su variedad de 
voces y propia idiosincrasia, debe tomar parte activa en el relevamiento que 
la academia emprenda.

Los videojuegos son hoy quienes mejor plasman nuestra condición 
de siglo XXI. Son quizá los principales representantes de la convergencia 
cultural ( JENKINS, 2006) en la que estamos inmersos. Son claros ejemplos 
de la realidad inmersiva que reclamamos desde una sociedad que como bien 
describe Frank Rose (2011) ha mutado de espectadora en participante. 
Es en este presente que los gamestudies van ganando protagonismo y 
colaborando no sólo a mejor comprender los alcances del juego sino 
también a aprehender nuestra realidad.

En los videojuegos se combinan las raíces antropológicas y ontológicas 
del juego, se enhebran la historia de la electrónica con la de las artes visuales. 
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Los videojuegos convocan a los estudiosos de la narrativa, de las ciencias de 
la comunicación y de la sociología. Los gamestudies se ocupan de ahondar 
en todas estas facetas por separado y en simultaneo, buscando identificar el 
lenguaje que le es propio al dispositivo. En esta búsqueda es fundamental 
dar el espacio para que Latinoamerica comparta su historia, reflexione sobre 
su presente y colabore con su perspectiva en el análisis que la academia está 
haciendo sobre los videojuegos. 

2. LA DIVISIÓN CULTURAL: DOS REALIDADES, DOS HISTORIAS

La historia de los videojuegos comienza en 1952 con la creación de 
OXO en manos de Alexander S. Douglas. A partir de allí se puede trazar 
una cronología de hitos en los principales centros de producción. Tenemos 
incluso registro de la primera vez que el término video games aparece en 
una publicación: en el Reader’s Guide to Periodicals de 1973. Sin embargo la 
historia no es tan clara cuando se trata de Latinoamérica. La producción de 
videojuegos avanzaba alrededor del mundo de la mano de la llegada de las 
computadoras personales, de las importaciones y del desarrollo de nuevas 
tecnologías, pero sólo se estaba registrando la realidad de los principales 
centros de producción. 

Según  Phillip Penix-Tadsen (2016, p. 23)

(...) publicaciones recientes han señalado la necesidad 
de mirar a los “lugares equivocados” para comprender el 
impacto de la tecnología en las distintas regiones tanto, 
en la periferia como en los puntos céntricos, han pedido 
también por un mayor énfasis en el contexto histórico en el 
que las tecnologías y prácticas tecnológicas relevantes se han 
desarrollado, y a dedicar atención a los momentos clave en el 
desarrollo de los discursos que los rodearon..

La genealogía de los videojuegos en Latinoamérica comienza los 80 con 
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la llegada de los primeros arcades. A medida que avanza la década surgen las 
voces locales, los primeros desarrollos independientes y agencias. Mientras 
que en el hemisferio norte la industria crece; Latinoamérica se afianza 
como un enclave de tercerización no pudiendo competir con Norteamérica 
o Europa por cuestiones inherentes a su realidad socio-política. Las altas 
tazas de pobreza, la distancia geográfica con los principales centros de 
producción y la falta de capacitación formal fueron, y siguen siendo, 
grandes trabas a la hora de desarrollar una industria local con estándares 
internacionales1. Aún así Latinoamérica cuenta con casos destacados, 
producciones, desarrolladores y publicaciones de impacto local, e incluso 
global, que deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar un relevamiento 
integral de la historia de los videojuegos y por el campo de los gamestudies2.

Así como la industria de los videojuegos recorre dos caminos según de 
qué lado del meridiano nos ubiquemos, el reconocimiento como objeto 
cultural llega también en dos oleadas. En 1989 el Museum of the Moving 
Image en Nueva York organiza la exhibición Hot Circuits: A Video Arcade3. Su 
fundadora y entonces directora, Rochelle Slovin se adentra en un territorio 
nuevo: la relación entre arte, museos y videojuegos, un fenómeno que hoy 
se encuentra en pleno auge. En los noventa podemos fechar las primeras 
incursiones de reconocidos artistas en el campo de modding, hackeo e 
intervenciones de videojuegos que son hoy considerados los pioneros en 
hibridar artes visuales y videojuegos4. Contamos también con registro de la 

1. A modo de referencia es de interés aquí el paper presentado por Graciela Esnaola, 
Gabriela Galli y María Colla en el V Congreso Internacional de Videojuegos y Educación 
(CIVE’17) “La formación superior en desarrollo de los videojuegos en la educación 
argentina” en la URL <http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/6777>. Acceso en 3/2018.
2. En este sentido la publicación de M. Wolff Video games around the world ha sido una 
valiosa colaboración para un relevamiento efectivamente internacional de la historia y 
presente de los videojuegos.
3. Para mayor información sobre esta exhibición recomiendo leer el artículo Hot Circuits, 
Reflections on the first museum retrospective of the video arcade game escrito en 1990 por 
la misma Rochele Slovin como una reflexión sobre la producción e impacto que tuvo la 
muestra.
4. Una excelente introducción a este tema es el libro Digital Art de Wolf Lieser donde 
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primera vez que aparece el termino artgames, en una presentación realizada 
en SYGRAPH por Tiffani Holmes5. Holmes abre el camino a un área de 
investigación que convocará a curadores, productores, artístas y teóricos 
inaugurando un nuevo capítulo dentro de los gamestudies.

Los noventa son también la década de incursión en los videojuegos para 
los artistas latinoamericanos, sin embargo de forma menos programática y 
con menor impacto en el campo cultural. Consecuentemente la llegada de 
los videojuegos a museos y galerías se da en acciones aisladas que muchas 
veces no encuentran continuidad en el tiempo, como el caso de stART 
(LIMA, 2013). El festival FILE en Brasil y Game on! El arte en juego en 
Argentina son espacios que vienen trabajando consistentemente hace ya 
casi una década buscando revertir dicha situación. Consecuencia de este 
pasado indocumentado es que recién a inicios del siglo XXI Latinoamérica 
comienza a generar material en el área de arte de los gamestudies. Las 
universidades brindan espacios de discusión, abren posgrados donde 
se incentiva el desarrollo de videojuegos críticos y crean publicaciones 
propias6.  Sin embargo no hay aún un marco institucional que bajo el 
nombre de gamestudies canalice estos avances. Esa ausencia se manifiesta 
como un reclamo en las nuevas generaciones de maestrandos que cada vez 
más buscan incorporar la figura de los videojuegos como objeto de estudio 
y deben buscar fuera de sus países los espacios que les permitan encausar 
sus investigaciones.

Los videojuegos como industria y como objeto cultural cuentan dos 
dedica un capítulo entero a la historia del game art, enlazándola con la historia del arte 
digital.
5. El paper completo “Art games and Breakout: New media meets the American arcade” puede 
ser consultado en el siguiente link <http://www.crudeoils.us/artwrite/August2002/
Holmes.htm>. Acceso en 3/2018.
6. Por nombrar algunos casos: en el 2013 se celebró el “primer women in games” en la 
Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) en el 2017 Verónica Valdivia Medina presentó 
en DiGRA su tesis “National Cultures and Digital Space: The Case of World of Warcraft” 
realizada dentro de la Alberto Hurtado University (Chile) Universidades como UNTREF, 
FADU y UNA incorporaronn el desarrollo de videojuegos críticos dentro de sus carreras y 
posgrados (Argentina).
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historias que transcurren en paralelo, cada una en sus tiempos, forjando dos 
presentes que se cruzan, que coinciden y se distancian. Latinoamérica ha 
quedado hasta ahora fuera del registro oficial, es tiempo ya de zanjar esa 
brecha.

3. LATINOAMERICA Y LOS GAMESTUDIES: UNA CUENTA 
PENDIENTE

A comienzos de los 90 la reconocida intelectual argentina Beatriz Sarlo 
publica un libro donde analizaba tres fenómenos que se estaban dando 
en Argentina (y Latinoamérica en simultáneo) y que para ella eran clave 
en la incipiente posmodernidad: los shopping, los locales de videojuegos 
y el zapping. Sarlo fue una de las primeras intelectuales en detenerse a 
reflexionar sobre el impacto de los videojuegos en la cultura, incluso antes 
de que nacieran oficialmente los gamestudies. En dicho momento Sarlo 
detecta una subcultura que está naciendo. Veinte años después reedita el 
libro y en el prólogo destaca una reflexion: “¿cómo reacciona una intelectual 
del Cono Sur frente a las grandes transformaciones culturales de Occidente 
que ya son perceptibles en su propio país y forman parte de un nuevo 
colectivo de experiencias?” En dicha pregunta se encuentra el objetivo 
final de los gamestudies latinoamericanos. Esa es la razón por la cual hoy 
se hace imperioso que encuentren un espacio de institucionalización en la 
academia. Que tengan recepción a nivel internacional y por sobre todo que 
creen una red propia en su region de origen. 

Con la profundización del debate académico en Europa y Norte América 
pareciera que los gamestudies comienzan a cobrar interés por el Sur Global. 
En este sentido en el 2013 Phillip Penix-Tadsen publica Culture Code, una 
radiografía de cómo Latinoamérica se ve representada en los videojuegos. 
Un nuevo modo de aproximación los vínculos entre el dispositivo y la 
region sur. Por su parte en el 2015 Mark J.P. Wolf publica Video Games 
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around the world (2015); una compilación de papers que busca trazar una 
genealogía global del dispositivo. Allí encuentran espacio las historias de 
Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Chile, México, Uruguay y Venezuela. 
Si bien este es un primer gran paso por incorporar a Latinoamérica dentro 
de la discusión de los gamestudies sigue por otra parte reafirmando una de 
las grandes trabas para dar visibilidad a los gamestudies latinoamericanos: 
el idioma. Se hace evidente aquí la necesidad de publicaciones en idioma 
local, donde los académicos latinoamericanos reflexionen en su propia 
voz sobre el presente de los videojuegos en su región. En este sentido son 
de gran ayuda las conferencias internacionales que desde inicios del 2000 
comienzan a cruzar investigadores de diversos puntos geográficos. Así 
nace en el 2003 DiGRA7, la principal asociación de gamestudies que se está 
ocupando en este ultimo tiempo de visibilizar las voces del sur global y de las 
comunidades marginales. La asociación tiene aún pendiente la organización 
de un capítulo latinoamericano.

Se estima que la industria de los videojuegos facturó cerca de 109 mil 
millones de dólares en el 20178. Latinoamérica representa actualmente el 4% 
de revenue anual y según el reporte de Digi-Capital9 verá reflejado un gran 
crecimiento en los próximos tres años, siendo reconocida como la segunda 
región de más rápido crecimiento, luego del Sudeste asiático. La industria 
de los videojuegos se ha convertido en una gigantesca maquinaria, una 
industria cultural en la cual las discusiones quedan muchas veces subsumidas 
a revenues, proyecciones de mercados y producciones mainstream. Pero es 
fundamental, para que la rueda siga en funcionamiento, incorporar al análisis 
el impacto cultural que dicha industria está gestando; las producciones 
paralelas que ha generado: los serious games, artgames, los juegos activistas y 

7. Para mayor información sobre la Asociación, ediciones pasadas y próximas convocatorias 
consultar la URL <www.digra.org>. Acceso en 3/2018.
8. Según reporte em la URL <https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-
market-will-reach-108-9-billion-in-2017-with-mobile-taking-42/>. Acceso en 3/2018.
9. Se puede acceder al reporte completo en el siguiente link: <https://www.digi-capital.
com/reports/#global-games-investment-review>. Acceso en 3/2018.
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el edutainment, por nombrar algunos. Es necesario dar cuenta de las historias 
locales que están naciendo, los nuevos modos en que los videojuegos están 
afectando los distintos campos de nuestra contemporaneidad. La única 
forma de poder comprender dichos fenómenos es mediante los gamestudies.

Latinoamérica tiene académicos dispuestos a desentramar el lenguaje 
del videojuego desde una perspectiva local, resultante de una historia 
y cultura que aporta nuevos significados a la discusión. Es además 
productora de obras que dan cuenta de cómo el dispositivo puede 
visibilizar las distintas identidades culturales y problemáticas sociales. 
Casos como los de Revoca-game (Peru, 2013), Fenix Rage (Green Lava 
Studios, Costa Rica, 2014), To Leave (Freaky Creations, Guayaquil, 
2014) o las producciones de ShittyGames en Argentina, por enumerar tan 
sólo algunos, hablan de las realidades latinoamericanas alcanzando gran 
recepción en la audiencia regional e incluso muchas veces trascendiendo las 
fronteras latinoamericanas. La academia debe también acompañar dichas 
producciones con una reflexión crítica que permita visibilizar los distintos 
panoramas (APPADURAI, 1990) que cursan en el momento de producción 
y que dan cuenta de cómo un mismo dispositivo puede cruzar fronteras y 
ser permeable a encarnar las distintas identidades culturales que conviven, 
fusionando lo global con lo local.

4. PUNTO DE PARTIDA

“Creo fervientemente que la academia debe dejar en claro en los próximos 
años su posición como un intérprete cultural para los juegos.” 

Toru Iwatani, 201610

Hoy los videojuegos son una de las seis industrias de MICSUR, el 
Mercado de Industrias Culturales del Sur, un evento que reúne a diez 
10. Notas de la conferencia Replaying Japan 2016, agosto 2016. En la URL <https://
philosophi.ca/pmwiki.php/Main/Replaying Japan2016>. Acceso en 3/2018.
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industrias culturales de países latinoamericanos. Son parte de los programas 
de las secretarías de comercio exterior como ProColombia, ProChile, 
entre otros, e incluso cuentan con proyectos propios como el caso de 
Videojuegos al mundo en Argentina. Los videojuegos son reconocidos en 
convocatorias a becas y programas de financiación dentro de categorías 
como innovación tecnológica y artes visuales. Son también convocados por 
curadores en reconocidos museos y galerías. Los videojuegos, entonces, han 
ido avanzando en diversos campos: el del entretenimiento, el comercial y el 
artístico. Es el turno ahora de la academia.

En marzo del 2012 Daniel Benmergui subió al escenario de los premios 
IGF para aceptar el Nuovo Award con motivo de Storyteller. Sus palabras 
aún resuenan en la comunidad latinoamericana “I’m sorry about this, English 
speakers but, quiero mandarle un saludo a todos los hermanos latinoamerianos e 
hispanoparlantes para que sepan que, digamos, si estoy  yo acá entonces acá puede 
estar cualquiera. ¡Incluso nosotros!” Sus palabras, como bien afirma Penix-
Tadsen (104) fueron un reconocimiento a la usualmente relegada presencia 
latinoamericana en la industria internacional, al impacto que la misma 
puede generar. Es tiempo ya que la academia asuma su responsabilidad y 
colabore en la visibilización.

García Canclini (2002) destaca la importancia de la producción simbólica 
y el intercambio sociocultural para construir la identidad latinoamericana y 
asignarle un lugar en el mapa global. “La producción de bienes y mensajes 
culturales está ganando espacios protagónicos en los mercados globales” 
afirma. Esa es la tarea de la academia. Al momento los estudios sobre 
videojuegos están sesgados por los principales centros de producción y 
consumo; es necesario zanjar la falta de perspectiva sobre la circulación 
e impacto que los videojuegos tienen en las regiones de la perfiferia. Un 
abordaje latinoamericano de los gamestudies debería poder dar cuenta de 
los modos en que las tecnologías asociadas a los videojuegos circulan y se 
adaptan en America Latina, de como la historia y cultura latinoamericana 
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afecta tanto a la producción como a la recepción. Es imperativo visibilizar 
los aportes que desde la región se han realizado en torno al diseño del 
dispositivo y a los modos de circulación que se generan a nivel local. Los 
principales focos de producción de gamestudies están comenzando a prestar 
atención a esta historia paralela que se está gestando, pero aún queda un 
largo trecho por recorrer; es clave en este sentido la postura que adopten 
hoy los profesionales y académicos latinoamericanos. 

A fin de cuentas, como bien afirmaba Huizinga, estudiar el juego es 
estudiarnos a nosotros. Si jugar nos constituye entonces una mirada más 
profunda al juego nos ayudará a entendernos mejor. 

REFERENCIAS

APPADURAI, Arjun. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. 
Sage Journals, 1990.  
 
BOURRIAUD, Nicolás. Posproducción. Buenos Aires: Editorial Adriana Hidalgo, 
2009.

CASTELLS, Manuel. La sociedad red. Madrid : Alianza, 1997 - v1 (La era de la 
información).

GARCÍA-CANCLINI, Nestor. Latinoamericanos buscando un lugar en este 
mundo. Buenos Aires: Editorial Paidós, 2002.

HUIZINGA, Johan. Homoludens. Buenos Aires: Emecé ediciones, 2007.

JENKINS, Henry. Convergence culture: la cultura de la convergencia en los 
medios de comunicación. Buenos Aires: Editorial Paidós, 2006

PENIX-TADSEN, Phillip. Cultural Code: Video Games and LatinAmerica. 
Cambridge: Mit University Press Group Ltd, 2016.



153

WOLF, Mark J. P; PERRON, Bernard. Introducción A La Teoría Del Videojuego. 
Revista de Comunicación Audiovisual Formats, Universidad Pompeu Fabra, 
Barcelona, ISSN-e 2385-3697, Nº. 4, 2005.

WOLF, Mark J. P.; IWATANI, Tōru. Video games around the world. Cambridge: 
MIT Press, 2015. 

• • •

SOBRE LA AUTORA

María Luján Oulton se dedica a la producción cultural de arte y nuevos medios, 
con especial foco en videojuegos. Actualmente se encuentra trabajando en su tesis 
de maestría sobre curaduría de videojuegos y a la divulgación de los artgames, 
siendo convocada para brindar charlas en eventos y universidades. Es co-fundadora 
de Objeto a (www.objeto-a.com.ar) productora cultural especializada en arte de 
nuevos medios y directora de Game on! El arte en juego (www.gameonxp.com); 
única exhibición en Argentina sobre videojuegos artísticos y experimentales. 
Es también co-fundadora del Encuentro Latinoamericano de videojuegos que 
transcurre en San Francisco durante GDC. 



154

#GoGamers!


