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Todos nós fomos criados diante de mídias eminentemente visuais: TV, filmes e agora, 
computadores. Porém, para pessoas entre 12 e 35 anos hoje, isso é ainda mais verdadeiro e 
tem um agravante: os jogos digitais fazem parte das memórias da infância de boa parte deles. 
Então, como evitar que adorem a imagem e a adotem como forma de expressão?  
 
Terminais celulares com câmeras para captura de vídeo e câmeras digitais nos dão a 
possibilidade de registrar momentos interessantes, mas não nos tornam cineastas. O problema 
de tornar-nos cineastas, entretanto, não está na tecnologia, mas no quanto custa para colocar 
essa idéia no ar. Pode ser uma paródia, algo para fazer graça com os amigos, mas sempre 
esbarra no custo. Não estou e nem vou discutir o sucesso do Youtube, com os trechos curtos 
de imagens em movimento, vou discutir a intensa produção de machinima que está ocorrendo 
sem que ninguém perceba.  
 
Um filme simples nunca sai por menos de 20 milhões de dólares e um jogo digital tem custo 
muito próximo disto. Machinima é um filme realizado com a tecnologia de criação de jogos 
digitais, mas sem a complexidade das regras, fases, criação de comunidades e o jogador. 
Machinima nos coloca de volta na situação de espectadores, no qual os atores são imagens em 
3D. Alguns atores 3D algum dia, em algum jogo, já foram avatares. Num Machinima são 
atores que seguem um roteiro, só reagindo de acordo com as regras do diretor. 
 
Por que razão discutir isso? Porque esse manifesto intitulado ‘‘Machinima’‘ mostra o poder da 
linguagem dos jogos digitais e indica que toda uma geração está mais ligada em imagens 3D 
que em atores de carne e osso. Também mostra o desejo de controlar o processo produtivo 
numa indústria cuja cadeia de valor é a cada dia mais complexa, em que é cada vez mais difícil 
ter uma oportunidade. Sendo assim, jovens de todo o mundo criam seus próprios filmes 
virtuais usando pacotes de 3D dedicados aos jogos digitais e apresentam suas idéias, conceitos 
de forma requintada e desafiadora. 
 
Para aqueles que nunca viram um Machinima, recomendo irem ao www.machinima.com. Há 
diversos gêneros de filmes ali representados, mas parece que sarcasmo e paródia são os 
prediletos. Imagino que muitos dos leitores devem estar questionando se esses trabalhos não 
serão infantis ou terão um look amadorístico. Melhor estarem preparados para produtos bem-
feitos, inteligentes e que podem, num futuro bem próximo, surpreender executivos que ainda 
acreditam que jogos digitais são coisa de adolescente. Sim, eles até são jovens, mas 
certamente seus roteiros e domínio da tecnologia são bem precoces.  
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