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RESUMO  

 

A presente tese versa sobre a práxis profissional-docente da pesquisadora em cursos 

superiores da área de games, tendo como objetos de estudo o processo criativo dos alunos, a 

indústria de games e as demandas dos produtores indies nacionais. Os objetos de estudo e a 

vivência da professora e pesquisadora na indústria de games delinearam o problema de 

pesquisa: como a formação acadêmica em cursos de graduação na área de games pode 

colaborar para o desenvolvimento desta indústria criativa nacional, promovendo a identidade 

brasileira contemporânea? Para responder o questionamento, é levantada a hipótese da 

necessidade de reformulação sistêmica dos cursos e das propostas pedagógicas, especialmente 

no que tange à valorização do processo criativo, com bases humanísticas, para propiciar um 

olhar crítico da cultura local. Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral elaborar uma 

proposta que colabore com a formação do profissional para a indústria criativa de games 

nacional, contemplando questões culturais locais e as demandas contemporâneas. O marco 

teórico está fundamentado em Novak (2010), Rogers (2012), McGonigal (2012), Castells 

(2000; 2001), Canclini (2015), Hall (2000), Ribeiro (2015), Adorno e Horkheimer (1947) e 

Anderson (2006). A pesquisa de caráter qualitativa traz a análise documental que rege os 

cursos superiores de Tecnologia em Jogos Digitais e Bacharelado em Design de Games em 

Instituições de Ensino Superior (IES) na cidade de São Paulo e região metropolitana. Para 

testar a hipótese, além dos documentos, foram realizadas entrevistas com profissionais das 

produtoras de indie games nacionais, acompanhadas de pesquisas bibliográfica, online, em 

periódicos e documentos da área. Essa tese corrobora ao fazer a ponte entre o que é ofertado 

na academia e o que é demandado na indústria, propondo evidenciar a interdisciplinaridade 

que valorize as áreas das humanidades e negócios, privilegiando características identitárias 

brasileiras, em detrimento do ensino meramente tecnicista e instrumental, responsável pela 

reprodução da indústria cultural hegemônica de games. 

 

Palavras-chave: Games. Práxis pedagógica. Formação profissional. Indústria cultural. 

Indústria criativa. Identidade cultural nacional. 
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ABSTRACT  

 

The present thesis deals with the professional-teacher praxis of the researcher in higher 

education in the area of games, having as objects of study the creative process of the students, 

the games industry and the demands of the national Indian producers. The objects of study 

and the experience of the teacher and researcher in the games industry have delineated the 

research problem: how can the academic formation in undergraduate courses in the field of 

games contribute to the development of this national creative industry, promoting 

contemporary Brazilian identity? In order to answer the questioning, the hypothesis of the 

need for systemic reformulation of courses and pedagogical proposals is raised, especially 

regarding the valorisation of the creative process, with humanistic bases, to provide a critical 

view of the local culture. Thus, this research has as general objective to elaborate a proposal 

that collaborates with the formation of the professional for the national creative industry of 

games, contemplating local cultural questions and the contemporary demands. The theoretical 

framework is based on Novak (2010), Rogers (2012), McGonigal (2012), Castells (2000, 

2001), Canclini (2015), Hall (2000), Ribeiro (2015), Adorno and Horkheimer (1947) and 

Anderson (2006). The research of qualitative character brings the documentary analysis that 

governs the superior courses of Technology in Digital Games and Bachelor of Games Design 

in Institutions of Higher Education (IES) in the city of São Paulo and metropolitan region. To 

test the hypothesis, in addition to the documents, interviews were conducted with 

professionals from the indie games producers, accompanied by bibliographical research, 

online, in periodicals and documents of the area. This thesis corroborates the bridge between 

what is offered in academia and what is demanded in industry, proposing to highlight the 

interdisciplinarity that values the areas of humanities and business, privileging Brazilian 

identity characteristics, to the detriment of purely technical and instrumental teaching, 

responsible by the reproduction of the hegemonic cultural industry of games. 

 

Keywords: Games. Pedagogical praxis. Professional qualification. Cultural industry. Creative 

industry. National cultural identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado de games é expressivo no mundo e um dos que mais crescem no Brasil. De 

acordo com uma pesquisa realizada pela Entertainment Software Association (apud 

McGonigal, 2012, p. 21), nos Estados Unidos, o maior mercado mundial de jogos, 97% dos 

jovens e 69% dos chefes de família jogam, sendo que “a maioria dos jogadores espera 

continuar jogando para o resto de suas vidas”. No Brasil, segundo Rodrigues, Fernandes e 

Bianchin (2016, p. 14), há 61 milhões de jogadores assíduos ou jogadores eventuais, 

correspondendo a 30% da população. Querido (2016) ressalta também que, percentualmente, 

a América Latina foi responsável pelo crescimento de 20,1% do mercado em 2016, 

totalizando US$ 4,1 bilhões, o que corresponde a 4% do mercado mundial. O Brasil lidera na 

região, com um potencial de US$ 1,3 bilhão, seguido do México (US$ 1,1 bilhão) e Argentina 

(US$ 409 milhões). O Brasil está na 12ª posição entre os países com mais consumidores de 

jogos do mundo, totalizando 59,2 milhões de jogadores online, representando 28,11% da 

população. Como reflexo, houve um crescimento expressivo nos últimos anos das instituições 

de Ensino Superior (IES) que oferecem cursos de graduação na área, totalizando 139 

autorizações (E-MEC / MEC, 2018), bem como de empresas na área de games no Brasil, que 

cresceram 182% entre 2014 e 2018 de acordo com as informações do II Censo da Indústria 

Brasileira de Jogos Digitais (SAKUDA & FORTIM, 2018, p. 11). Apesar desta pertinência 

social, especialmente em época de crise financeira, há muito a expandir, uma vez que a 

participação da indústria brasileira ainda é incipiente perante o mercado mundial.  

Diante do cenário apresentado, a tese aborda as práxis profissional-docente da 

pesquisadora em cursos superiores da área de games, tendo como objetos de estudo o 

processo criativo dos alunos, a indústria de games e as demandas dos produtores indies 

nacionais. Partem-se desses objetos para levantar o seguinte problema de pesquisa: como a 

formação acadêmica em cursos de graduação na área de games pode colaborar para o 

desenvolvimento desta indústria criativa nacional, promovendo a identidade brasileira 

contemporânea? Para responder este questionamento, há a hipótese de que é necessária uma 

reformulação sistêmica dos cursos em suas propostas pedagógicas, privilegiando o processo 

criativo com bases humanísticas, que propicia um olhar mais apurado para as peculiaridades 

locais, ao invés do que vem sendo oferecido ao longo das últimas décadas dentro da indústria 

cultural hegemônica de jogos AAA.  

Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral elaborar uma proposta que colabore 

com a formação do profissional para a indústria criativa de games nacional, contemplando 
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questões culturais locais e as demandas contemporâneas da sociedade e da indústria, que 

cresce e se transforma constantemente. Desta forma, os objetivos específicos são:  

a) descrever as práxis profissional e docente da pesquisadora na área de games no 

Brasil;  

b) mapear os cursos de graduação na área de games, apresentando os perfis de egresso, 

os diferenciais do curso e da matriz curricular;  

c) analisar as indústrias cultural e criativa de games, esta última com foco na formação 

e nas práticas dos profissionais brasileiros;  

d) Propor caminhos pedagógicos para a formação inicial dos profissionais de games 

que potencializem produtos com identidade nacional.  

A justificativa pessoal para realização desta pesquisa é a familiaridade da autora com 

os games, uma vez que já foi proprietária de empresa startup e é docente nesta área. Como 

professora de graduação, a autora constatou que a grande maioria de seus alunos traz como 

bagagem de conhecimentos gerais muito do que é oferecido nas grandes indústrias de games, 

não agregando novidades em termos criativos quando na elaboração de roteiros e do Game 

Design Document (GDD) para seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs). Dessa forma, 

repetem-se nos jogos criados pelos alunos as mesmas temáticas, a mesma jogabilidade, o 

mesmo tipo de arte visual, os mesmos objetivos e o mesmo perfil de protagonista, geralmente 

reforçando estereótipos de uma cultura hegemônica. Sua atuação como gestora trouxe a 

percepção que os profissionais contratados tinham sérias lacunas em sua formação, 

essencialmente tecnicista, necessitando de até três meses de treinamento interno, ficando 

muito oneroso para uma produtora indie. Também percebeu que há espaço para inserir 

temáticas locais em jogos digitais como forma de promover inovação e ampliar a base de 

jogadores. 

Diante destes desafios, a pesquisadora pretende encontrar na academia, com seus 

investigadores, contribuições para as emergentes demandas do ensino superior de games e da 

indústria para que tenha identificação cultural local refletida em seus produtos. Ainda é 

importante salientar que boa parte da bibliografia técnica da área de games editada no Brasil 

são obras dos Estados Unidos da América (EUA) traduzidas, sem falar que os livros 

brasileiros, inevitavelmente, também disponibilizam muitas informações semelhantes a estas 

obras estrangeiras. Alguns dos autores mais utilizados em escolas de jogos digitais são Novak 

(2010), Rogers (2012), Bobany (2008) e Chandler (2012), todos utilizados neste trabalho. No 

que tange a aspectos sociais e culturais nos games, destacam-se McGonigal (2012) e Flanagan 

e Nissenbaum (2016). Para abordar questões identitárias culturais, especialmente as 
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periféricas e contemporâneas, autores como Castells (2000; 2001), Canclini (2015), Hall 

(2000) e Ribeiro (2015) são essenciais. Sobre indústria cultural e criativa, Adorno; 

Horkheimer (1947) e Anderson (2006) compõem a base da discussão. Por fim, autores como 

Eco (2001) e Gil (2010) auxiliam na formatação científica da tese.  

Metodologicamente, este trabalho tem como fonte primária a pesquisa documental e 

bibliográfica, acompanhada de entrevistas e de pesquisa em fontes secundárias, tais como 

sites, periódicos e documentos da área. A pesquisa qualitativa etnográfica é alimentada pelas 

práxis da profissional, professora e pesquisadora, que apresenta a sua prática docente, junto a 

seus alunos, para ser analisada dentro do marco teórico levantado. Posteriormente, a 

realização de um levantamento dos cursos de Design de Games e Jogos Digitais em 

Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil, bem como uma breve análise de conteúdo da 

produção de games na grande indústria cultural. Por fim, entrevistas com profissionais de 

produtoras indies brasileiras, por meio da aplicação de questionário aberto, com o intuito de 

analisar o estado da arte local e sua relação com a proposta de promover a indústria criativa 

brasileira de games voltada para a valorização da identidade nacional que se ressignifica 

constantemente, mas que neste trabalho tem olhar focado nas mudanças culturais recentes 

com relação a valorização das questões sociais e culturais. 

Para tanto, o próximo capítulo traz um resgate das práxis da pesquisadora, enfatizando 

projetos profissionais e alguns exercícios pedagógicos curriculares e extracurriculares que 

desenvolveu enquanto docente na área de games e que foram o gatilho para a sua inquietação. 

A partir deste relato que a tese se desenvolve, apresentando nos capítulos seguintes a 

formação dos profissionais nos cursos de graduação no país e as demandas contemporâneas 

da indústria, com ênfase na local, esta sob a ótica de produtores de estúdios indies 

entrevistados num grande evento do setor. Por conseguinte, a análise e as considerações 

finais, que apresentam caminhos visando o desenvolvimento de uma indústria criativa local 

competitiva. 

Através desta trajetória, a interdisciplinaridade que o Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Arte e História da Cultura propõe se tornam perceptíveis, pois a pesquisa abarca 

estas diversas áreas de conhecimento. 
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2 VIVER É MELHOR QUE SONHAR: PRÁXIS PROFISSIONAL E DOCENTE 

 

Quando se tem a proposta de fazer um trabalho acadêmico da magnitude de uma tese 

de doutorado, é primordial situar o leitor sobre as motivações do estudo, que refletem os 

interesses profissionais e acadêmicos de quem faz a pesquisa. Nesse caso, pesquisadora, 

professora e profissional são indissociáveis e trazem algumas ações etnográficas, tais como a 

descrição das experiências como professora no campo, a sala de aula. Os dados levantados e 

interpretados pela pesquisadora foram trazidos pela sua atuação como professora . 

No entanto, num mundo em constante mudança e atuando numa área de tecnologia, a 

trajetória nem sempre é clara num primeiro momento. Assim, elucidar a dupla trajetória nos 

campos profissional e acadêmico é o primeiro desafio. 

A autora deste trabalho sempre teve afinidade com disciplinas da área de 

Humanidades durante o seu período escolar. Dessa forma, escolher cursar uma faculdade de 

Comunicação Social era o caminho natural. Paulista, filha de comerciantes com pouco estudo, 

encontrou na habilitação de Publicidade e Propaganda a saída para interligar os seus estudos 

com o conhecimento empírico obtido em seu núcleo familiar. Era 1995, ano de seu ingresso 

na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e de seu primeiro contato com a 

internet. A partir de então, um de seus grandes desafios era fazer valer aqueles anos de estudo, 

dedicando-se a alguma área que provesse o seu sustento, algo complexo frente às hordas de 

publicitários formados disponíveis no mercado. No ano de 2000, com o diploma recém obtido 

em mãos e vislumbrando o amadurecimento do mercado digital pós-quebra das pequenas 

empresas pontocom em plena virada do milênio, resolveu trabalhar com internet. A autora 

teve a oportunidade de trabalhar na Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do 

Sul (Procergs), mais especificamente no portal do provedor de internet do governo gaúcho. 

Inicialmente, ficou responsável pela produção de conteúdo, algo natural dada a sua formação. 

Mas o trabalho foi além: a inserção de métricas digitais, além da expansão de tecnologias, tais 

como as redes sociais, os aplicativos e os games começaram a instigá-la na busca de 

resultados, tanto em termos de audiência, quanto de retorno de investimento financeiro. Para 

aprofundar os seus conhecimentos na área digital, ingressou em 2002 no curso de 

especialização em Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) em Educação na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), cujo foco era Educação a 

Distância (EaD). Paralelamente, em 2003, entrou no Mestrado em Comunicação e Informação 

da UFRGS, tendo a oportunidade de estudar identidade cultural gaúcha numa comunidade 

virtual e autores que transitavam entre sociedade e tecnologia, tais como Manuel Castells 
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(2000) e Pierre Lévy (1997). O ano de 2003 também marcou o seu ingresso como professora 

universitária, encaminhando a sua carreira acadêmica junto às áreas de Comunicação e 

Tecnologia. Assim, estar atualizada com as novas tecnologias era vital, uma vez que o 

marketing digital foi algo que sempre permeou a sua carreira.  

Lecionou em cursos de graduação nos estados do Rio Grande do Sul (RS) e Santa 

Catarina (SC). Para abordar conteúdos atualizados em sala de aula, a autora, durante algum 

tempo, realizou trabalhos no mercado e exerceu a docência concomitantemente. Em 2006, 

durante o seu período das férias, teve o seu primeiro contato com o mercado de games e 

aplicações móveis em São Paulo (SP). Em 2008, após duas décadas residindo no sul do 

Brasil, retornou ao seu estado natal. No final deste mesmo ano, fundou e tornou-se sócia-

majoritária da 8D Games, uma empresa de jogos, aplicações e soluções digitais.  

Os caminhos multidisciplinares percorridos pela pesquisadora, que convergem para a 

educação e a indústria de games, são revelados a seguir. 

 

2.1 TUDO O QUE ACONTECEU COMIGO 

 

Através de sua empresa 8D Games, a autora teve a oportunidade de desenvolver 

projetos próprios e sob demanda para outras marcas e instituições, entre elas a Editora Abril, a 

Lacta e a organização não governamental (ONG) Instituto Socioambiental (ISA). Esta última, 

inclusive, demandou um dos principais projetos da empresa: a elaboração de um jogo digital 

sobre os índios brasileiros. Na época, o instituto averiguou que a maior parte dos acessos ao 

seu site, denominado Povos Indígenas do Brasil (PIB), era realizada por crianças, 

especialmente na época que antecedia a celebração do Dia do Índio. Com essa demanda 

latente, o ISA procurou a empresa da autora com o intuito de desenvolver um game voltado 

para crianças, com personagens inspirados em alguns povos indígenas brasileiros. Esse jogo 

recebeu o nome de Aldeia Virtual (GRÁFICO 1) e consistia basicamente num Massively 

Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG)1 em que a criança escolhia um avatar de 

um dos seis povos indígenas brasileiros ali disponíveis e, por meio dele, poderia conversar 

com outras crianças, conhecer um pouco da cultura indígena em duas aldeias, jogar quatro 

mini jogos e trocar as frutas obtidas como premiação por artefatos indígenas para o seu avatar 

na Casa do Moitará. 
																																																								
1 Segundo Novak (2010), MMORPG é uma junção de Role-Playing Game (RPG), ou jogos de 
representação de papéis, que são aqueles que os jogadores assumem um perfil de herói na narrativa, 
esta geralmente fantasiosa, com Massive Multiplayer Online Game (MMOG), capaz de proporcionar 
intensas interação e imersão online, reunindo muitos jogadores simultâneos. 
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Gráfico 1 – Tela inicial do jogo Aldeia Virtual 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 
 

Para realizá-lo, o ISA disponibilizou para a equipe da autora o acervo da ONG feito 

por antropólogos, sociólogos e profissionais afins junto aos povos indígenas do Brasil. Esse 

acervo era composto por fotos, ilustrações, textos e gravações audiovisuais, capturando as 

especificidades da cultura de cada povo. Todo o material foi utilizado como referência na 

construção dos avatares (GRÁFICO 2), dos cenários e do mundo do game Aldeia Virtual, 

trazendo à tona a diversidade cultural dos índios brasileiros, geralmente abordados de maneira 

muito homogênea pela indústria cultural dominante nesta atividade.  

 
Gráfico 2 – Exemplo de avatar presente no jogo Aldeia Virtual 

 
Fonte: acervo pessoal da autora.  
 

Esse jogo foi desenvolvido com a tecnologia Flash que, infelizmente, foi 

descontinuada, não permitindo ser jogado na atualidade. De qualquer forma, o jogo Aldeia 

Virtual obteve milhares de usuários, repercussão na mídia (O POVO, 2019), foi indicado na 

“Categoria Digital e Interativa” do V Festival Prix Jeunesse Iberoamericano (UOL JOGOS, 
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2019) e utilizado para práticas educativas voltadas a crianças e adolescentes em salas de aula, 

de acordo com o monitoramento da equipe. 

Neste seu contato mais próximo com o mercado paulistano, a autora percebeu que 

muitos profissionais vinham de faculdades particulares tradicionais e de grandes faculdades 

públicas, especialmente as estaduais. Isto explicava a despreocupação de muitos 

empreendedores de startups digitais com o efetivo retorno do investimento, visto que a 

maioria contava com amparo familiar, uma vez também se valia dessa infraestrutura para 

iniciar os negócios. Boa parte dos projetos que assistiu em rodadas de investimento para 

startups de tecnologia eram clones de soluções estrangeiras, especialmente da economia 

criativa que emergia no Vale do Silício (EUA), míope às demandas culturais e dos novos 

consumidores digitais. Outro fato que atrapalhou sobremaneira o desenvolvimento de seu 

negócio foi a falta de mão de obra qualificada: mesmo bons alunos recém-saídos de 

conceituadas faculdades de games precisavam de três meses, em média, para entrar no ritmo 

de produção da empresa. Como forma de captar novos talentos para a 8D Games, tornou-se 

docente na área de jogos digitais em 2011. 

Após a sua aula teste e consequente aprovação, foi informada sobre ser a primeira 

contratação docente da faculdade com experiência prévia no mercado de games, num curso 

que iniciou o seu funcionamento quatro anos antes. A zona de conforto em que se encontrava 

uma parte dos docentes do curso gerou alguns conflitos com a autora, que defendia em 

reuniões de professores o cumprimento do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), que 

apregoava a formação profissional para o mercado de trabalho, enquanto persistia a percepção 

de formar pesquisadores num curso superior tecnológico; ou seja, na contramão das diretrizes 

do Ministério da Educação (MEC). Em contrapartida, os discentes encontravam dificuldades 

no ingresso ao mercado de games frente às poucas vagas existentes, diminuindo a motivação 

para a conclusão do curso e corroborando o aumento das críticas que a maioria recebia de 

seus pais, que enxergavam o curso como pouco viável financeiramente ou até uma extensão 

tardia da adolescência dos filhos.  

A maioria dos alunos com perfil proativo basicamente se limitava a dizer que 

vislumbrava criar indie games, a baixo custo, dentro de seus quartos, nas casas de seus pais. 

Os mais velhos, especialmente aqueles com família para sustentar, partiam para o 

desenvolvimento de sistemas, área mais consolidada que costuma pagar melhores salários. 

Lecionando desde então a disciplina de Roteirização para Jogos Digitais, a autora 

notou que seus alunos trazem como bagagem de conhecimentos gerais muito do que é 

oferecido nas grandes indústrias de games, não agregando novidades em termos criativos 
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quando da elaboração de roteiros para a disciplina. Dessa forma, repetem-se nos seus jogos as 

mesmas temáticas, o mesmo tipo de visual, os mesmos objetivos e o mesmo perfil de 

protagonista, geralmente reforçando estereótipos. Enfim, a reprodutibilidade é fruto da 

indústria cultural hegemônica existente nas indústrias japonesa e norte-americana de games, 

detentoras das maiores empresas do setor. 

A matriz curricular do curso em questão também não colaborava para que o egresso 

desenvolvesse um processo criativo autônomo da indústria cultural e com visão 

empreendedora para colocar os jogos digitais no mercado da indústria criativa. Durante os 

primeiros anos de curso, os alunos se formaram sem sequer ter desenvolvido um único jogo 

nas disciplinas. Esse fato levou a autora a duas atitudes, que mostraram resultados positivos a 

curto e médio prazo, abordadas abaixo.  

Num primeiro momento, ela pediu para os seus alunos do último semestre do curso 

desenvolverem um jogo na disciplina de Gestão de Projetos em Games no semestre 2012/1, 

que infelizmente saiu da matriz curricular. A proposta consistia em dividir a turma em grupos 

de até quatro alunos, e esses entre os cargos de gestor de projeto, roteirista, 

ilustrador/animador e programador. Cada grupo deveria desenvolver uma fase de game com a 

temática da Revolução Farroupilha, que foi apresentada em linhas gerais em sala de aula. A 

escolha do tema se deu pela farta documentação em livros e filmes deste episódio separatista 

histórico do RS, ocorrido entre 1835 e 1845, e a clara distinção de trajes e cores dos exércitos 

em conflito, o que facilitou o trabalho dos roteiristas e ilustradores, respectivamente. Alguns 

dos melhores trabalhos da turma são apresentados a seguir.  

O game no gênero plataforma voltado para personal computer (PC) denominado A 

Irmandade dos Farrapos (GRÁFICO 3), desenvolvido pelos discentes Felipe Fuzisaki, Jeison 

Jefferson, Kleber Campos e Washington Campos, contempla três fases. Nelas, o soldado luta 

contra o império para separar o seu estado. 

 

Gráfico 3 – Tela do jogo A Irmandade dos Farrapos 

 
Fonte: Unicap (2018). 
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Outro jogo desenvolvido, desta vez disponível para smartphones com sistema 

operacional Android, chama-se Piratini – República dos Centauros Brasileiros (GRÁFICO 

4), de autoria dos alunos Diógenes Flamarion Pires, Edival Martin de Souza Neto, Ivan 

Gandolpho Scarola e Leonardo Fernandes Ribeiro, cujo desafio é acertar os alvos inimigos 

antes dos soldados imperiais. As fases do jogo retratam os episódios históricos do Combate 

do Seival, Combate do Barro Vermelho e Tomada de Laguna. 

 
Gráfico 4 – Divulgação do jogo Piratini 

  
Fontes: Yasha Tecnologia (2018) e acervo pessoal da autora. 

 

A realização dessa atividade proporcionou o início do portfólio de trabalhos na área da 

maioria dos alunos da sala, bem como a repercussão na imprensa especializada de games, 

como o blog Game Reporter (2018), dando visibilidade aos produtos. O game Piratini, 

inclusive, foi disponibilizado para venda na loja virtual Google Play (2019) e passou a 

integrar o portfólio da empresa Yasha Tecnologia (2018), de propriedade de um dos alunos. 

Em 2012, a autora deixou a sociedade da 8D Games como parte do acordo de seu 

divórcio, passando a se dedicar integralmente à docência.  

Naquele mesmo período, outra medida tomada pela autora com impacto a médio prazo 

foi propor nas reuniões de docentes o desenvolvimento de trabalho prático como TCC, 

devidamente documentado. Mesmo com a forte resistência inicial por parte de seus colegas, a 

proposta acabou sendo instituída no semestre 2014/1, três anos após a sugestão. Não é à toa 

que o primeiro TCC deste formato defendido no curso no dia 2 de dezembro de 2014, 

denominado Pocket Planet (GRÁFICO 5), de autoria dos egressos Lucas Sabião e Renato 

Eike Fernandes, teve a presente autora em questão como orientadora. 
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Gráfico 5 – Divulgação do jogo Pocket Planet 

 
Fonte: Fatec São Caetano do Sul (2019). 

 

Uma preocupação contemplada nas orientações de TCC da autora, sempre que 

possível, é trazer aspectos identitários locais, vistos em games como Monstro Pantaneiro e 

Libra, assim como temáticas contemporâneas em debate no Brasil, tendo como exemplos os 

games Ilana e Translucid.  

Desenvolvido pelos egressos Guilherme Cortonesi Cela e Leandro Machado Pereira 

de Araújo, o jogo Monstro Pantaneiro (GRÁFICO 6) baseia-se em lendas folclóricas da 

região do Pantanal. Destaque para a trilha sonora original, feita por um músico especialista 

em viola caipira, que cedeu os direitos autorais de sua composição. 

 
Gráfico 6 – Visão geral do jogo Monstro Pantaneiro 

 
Fonte: Fatec São Caetano do Sul (2019). 
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Libra (GRÁFICO 7), TCC produzido pelos egressos Ana Paula Uehara Marcus, 

Gabriel Moraes de Carlli, Marcos Antonio Silva e Murilo Romera de Albuquerque, propõe 

articular pessoas que possuem deficiência auditiva com as que não a possuem, propiciando o 

aprendizado indireto da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).  

 

Gráfico 7 – Tela de conversa do game Libra 

 
Fonte: Fatec São Caetano do Sul (2019). 

 

O jogo Ilana (GRÁFICO 8), por sua vez, dos egressos Anderson Araújo Lima e Lucas 

Pina (2017), possui como temática central o empoderamento feminino da adolescente 

homônima do título do game. Para tanto, foi utilizada a Jornada da Heroína, de Maureen 

Murdock (1990), como referência para a construção da narrativa. 

 
Gráfico 8 – Jogo digital Ilana 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Por fim, o game inspirado num simulador de celular Translucid (GRÁFICO 9), dos 

egressos Bruno Rissardo Lima, Nathalia Regina Rinaldi Pereira, Victor Tavais Cordeiro e 

Willian Rodrigues Sampaio Lima, traz como protagonista Pérola, uma personagem 

transgênero. Para criá-la, o grupo se inspirou na trajetória de vida de Isadora Rodrigues, uma 

mulher trans, tanto que a mesma autorizou o uso de sua imagem dentro do jogo. Essa 

aproximação se fez necessária para a familiarização com o vocabulário e experiências de vida, 

tornando o game mais factível.  

 
Gráfico 9 – Telas do jogo digital Translucid 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

Mesmo sem o ineditismo da temática, a criatividade é um fator essencial na 

construção dos TCC. Aliás, durante o seu trabalho na faculdade, a autora percebeu uma 

mudança significativa no perfil de seus alunos no curso. Antes repletas de programadores, as 

salas de aula atuais estão melhor distribuídas com discentes com perfil criativo, estes 

interessados sobremaneira em design, roteiro e música.  

Exemplo disso é o TCC intitulado Mistério nos Contos de Fada (GRÁFICO 10), dos 

egressos Bruna de Mattos, Guilherme Francisco Benite Torricilas Martins, Juliana Mika 

Oshiro e Thiago Santana Oliveira, defendido em 2015/1. Esse jogo digital foi desenvolvido na 

game engine Ren’Py, uma vez que a equipe não contava com programadores entre os seus 

membros. Por outro lado, seu complexo roteiro e seu visual inspirado em mangá, desenho de 

origem japonesa que será abordado mais adiante neste trabalho, garantiu a sua presença entre 

os finalistas do Jogo do Ano - Outras Plataformas do Festival de Games dentro da edição de 
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2015 do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames), realizado em 

Teresina (PI). 

 
Gráfico 10 – Tela do jogo Mistério nos Contos de Fada 

 
Fonte: Fatec São Caetano do Sul (2019). 

 

A história partiu de personagens de contos de fada conhecidos, tais como 

Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul e Os Três Porquinhos, entre outros. No entanto, as 

narrativas deles foram revistas no game e entrelaçadas numa outra proposta, voltada para um 

público mais maduro.  

De qualquer forma, percebe-se nos TCC produzidos no curso a repetição de temáticas 

conhecidas na indústria cultural, tais como princesas, robôs e piratas. Visando alterar essa 

realidade, há todo um trabalho sendo realizado pela autora na disciplina de Roteirização para 

Jogos Digitais e nos TCC que orienta, assim como em propostas de atividades extraclasse 

com o corpo discente do curso, descritas a seguir. 

Nas edições de 2016 e 2017 da Fatecnologia, evento que acontece no mês de maio e 

envolve palestras, mesas redondas e workshops voltados para alunos, professores, 

colaboradores e comunidade em geral contemplando temas dos cursos oferecidos, a autora 

propôs aos interessados duas atividades empíricas. 

Partindo do fato que o curso é da área de Exatas, com foco em disciplinas de 

programação, a matriz curricular não colabora em demasia para a apropriação humanística 

que potencializa as competências criativas. Assim, o repertório discente praticamente se 

resumia a imitar outros jogos norte-americanos e japoneses, quiçá histórias em quadrinhos 

(HQ) e mangás, levando a autora a desenvolver workshops para avaliar e investigar a 
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criatividade desses alunos. Essas atividades colaboraram sobremaneira para o 

desenvolvimento do problema desta pesquisa, uma vez que explicitaram essa carência na 

formação dos alunos de Jogos Digitais, como pode ser constatado a seguir. 

Para descobrir junto aos seus alunos qual era a percepção visual de personagem a 

partir de alguns perfis históricos reais, em 10 de maio de 2016, a autora, em parceria com 

Lílian Falcão de Araújo, hoje mestre em História pela Universidade de São Paulo (USP), 

realizaram uma oficina denominada Criação de Personagens de Games (GRÁFICO 11).  

 
Gráfico 11 – Proponentes da oficina Criação de Personagens de Games 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

A ideia era propiciar o desenvolvimento criativo dos participantes por meio do 

desenho ou da descrição em texto dos personagens apresentados. Naquela ocasião, foram 

apresentados numa sala de aula com, aproximadamente, 50 alunos do curso alguns dados 

sobre personagens históricos, a partir da curadoria feita por Lílian Araújo.  

Seguem as descrições textuais apresentadas na projeção digital: 

 

- Personagem 1 

Batizado com o nome de Francisco, cresceu aprendendo latim e português. Aos 15 

anos, fugiu e adotou um apelido cujo significado é guerreiro. Logo passou a comandar 

militarmente. Provocou uma guerra civil e assumiu o lugar do líder. Chefiou a 

resistência por 14 anos. 
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- Personagens 2 

A. Aos 17 anos, no início do processo revolucionário, quis acompanhar seu pai na luta 

pela liberdade de seus compatriotas. 

B. Líder de uma parte do exército de Zapata, chegou à patente de coronel em 1910, 

com mais de 60 anos. 

C. Foi uma das lideranças da brigada Zaragoza, em 1914, das forças de Pancho Villa e 

ajudou conquistar cidade de Torreón. Fama pela boa pontaria e especialista em 

explosões, principalmente de pontes. 

 

- Personagem 3 

Um grupo terrível que, ferozmente, lutou e defendeu seu país, então conhecido como 

Daomé. 

 

Em seguida, os alunos receberam o desafio de desenhar ou descrever as características 

físicas e psicológicas desses personagens, materializando-os. Para tanto, folhas, canetas e 

lápis foram utilizados para colocar no papel os personagens que tinham em mente. Todos 

foram convidados também a pendurar os seus desenhos e descrições nos varais disponíveis 

em sala de aula (GRÁFICO 12). 

 
Gráfico 12 – Participantes na oficina Criação de Personagens de Games 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 
 

Após a realização dessa dinâmica, foram reveladas as reais identidades dos 

personagens históricos citados, inclusive via projeção digital. A identidade real do primeiro 
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personagem é Zumbi dos Palmares (GRÁFICO 13), líder militar do Quilombo dos Palmares e 

símbolo da resistência negra contra a escravidão no Brasil.  

 
Gráfico 13 – Slide de apresentação de Zumbi dos Palmares 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

Após a revelação do personagem descrito no perfil, os alunos ficaram atônitos, algo 

totalmente justificado: ao serem questionados sobre quem desenhou ou descreveu um 

personagem negro, somente um aluno levantou a mão em toda sala.  

Durante a realização do exercício, percebeu-se que os alunos que optaram pelo 

desenho, reproduziram, em sua maioria, oficiais trajando roupas militares com patentes. 

Nenhum deles lembrava o líder mencionado, como pode ser observado no Gráfico 14. 
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Gráfico 14 - Personagem Zumbi dos Palmares retratado como militar pelos alunos 

 

  
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

Também foi comum entre os desenhos dos alunos traços que remetiam ao mangá 

(GRÁFICO 15), tão comum na indústria japonesa de games. 
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Gráfico 15 - Personagem Zumbi dos Palmares retratado pelos alunos com o visual mangá 

          
Fonte: acervo pessoal da autora. 
 

Sobre o grupo de personagens 2, trata-se das Soldaderas (GRÁFICO 16), um grupo de 

mulheres militares mexicanas.  

 
Gráfico 16 – Slide de apresentação das Soldaderas 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

As descrições feitas aos alunos são respectivamente de: 

A) Dolores Jimenez y Muro (1848 – 1925): professora, poeta e revolucionária que 

lutava pela revolução e pelos direitos das mulheres. Emiliano Zapata a colocou 

como líder de uma parte do seu exército, chegou à patente de coronel em 1910, 

com mais de 60 anos. 
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Gráfico 17 – Dolores Jimenes Y Muro 

 
Fonte: La Jornada (2017). 

 

B) Valentina Ramirez, a Leoa de Norotal (1893 – 1979): aos 17 anos, no início do 

processo revolucionário, ela quis acompanhar seu pai na luta pela liberdade de 

seus compatriotas. Ele faleceu antes disso. Ela pegou as roupas do irmão mais 

velho, estudou os comportamentos de seus irmãos e partiu para a revolução 

fingindo que era homem: Juan Ramirez. Virou tenente, até que lhe tiraram o 

sombreiro e suas grossas tranças caíram. Teve que abandonar as forças e foi 

renegada pelos irmãos. 

 
Gráfico 18 – Valentina Ramirez 

 
Fonte: Latinamerican Studies (2017). 

 

C) Petra Herrera (s.i.): Disfarçou-se de homem para poder lutar como Pedro Herrera. 

Foi uma das lideranças da brigada Zaragoza, em 1914, das forças de Pancho Villa e 
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ajudou conquistar cidade de Torreón. Fama pela boa pontaria e especialista em 

explosões, principalmente de pontes. Após essas conquistas, revelou-se mulher e não 

foi mais aceita. Passou a liderar um exército feminino na revolução, que tinham 

acampamentos que diziam que só podiam entrar mulheres. Não se sabe se foi 

assassinada ainda no início ou se depois de trabalhar em cantinas, onde virou espiã a 

serviço da revolução, tendo sido perseguida depois de alguns anos. 

 
Gráfico 19 – Petra Herrera 

 
Fonte: UPT (2017). 

 

A maioria dos trabalhos realizados pelos alunos para este grupo de personagens 

apresentava homens velhos com grandes bigodes, estando alguns vestidos com adornos 

militares (GRÁFICO 20), não correspondendo às reais características das personagens 

mostradas acima. 
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Gráfico 20 - Soldaderas desenhadas pelos alunos como homens 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

No entanto, alguns trabalhos já começavam a apresentar outros tipos de representação, 

incluindo perfis femininos (GRÁFICO 21), embora a representação ainda estivesse bem 

distante do real visual das personagens em questão. 

 
Gráfico 21 - Soldaderas desenhadas pelos alunos com perfis mais diversificados  

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 
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No que tange aos Personagens 3 (GRÁFICO 22), tratam-se das Guerreiras de Daomé 

(séculos XIX e XX) de Benin (África). Também conhecidas como “Amazonas” de Daomé, 

eram um grupo de mulheres que, numa sociedade matriarcal, lutaram e defenderam o país de 

Benin, então conhecido como Daomé, enquanto os homens realizavam tarefas domésticas.  

 
Gráfico 22 – Slide de apresentação das Guerreiras de Daomé 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

Com o avanço da atividade, os alunos resolveram ousar um pouco mais e criar 

personagens que fogem ao perfil humano. Assim, surgiram alguns monstros e insetos 

(GRÁFICO 23), por exemplo.  

 
Gráfico 23 – Guerreiras de Daomé desenhadas pelos alunos como monstros ou insetos  

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 
 

De qualquer forma, os desenhos e as descrições dos alunos para este grupo também 

em nada se parecem com a imagem original.  
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Gráfico 24 – Guerreiras de Daomé desenhadas pelos alunos com perfis humanos 

 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 
 

Após essa breve apresentação, o que se destaca na realização dessa atividade é a forte 

tendência aos estereótipos de personagens feitos pelos alunos, dada pela predominância de 

traços de mangás nos desenhos, pela forma como as temáticas bélicas são retratadas e pelo 

excesso de homens brancos no papel de liderança, reproduzindo questões dominantes das 

grandes indústrias culturais de games. Tais assuntos serão melhor desenvolvidos mais adiante, 

juntamente com a fundamentação teórica.  
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Perante isso, na edição de 2017 da Fatecnologia, mais precisamente no dia 9 de maio, 

foi proposta uma nova atividade prática aos discentes denominada Jogos e Identidades 

Culturais, com ênfase no visual da identidade local. Nesta ocasião, a ideia foi exibir numa 

sala de aula, em forma de circuito, uma série de artes que remetessem ao Brasil, incluindo os 

games. 

Assim, num primeiro momento, foram exibidos tipos de artes associadas à indústria de 

videogame, com ênfase em pixel art, duas dimensões (2D) e três dimensões (3D), a partir dos 

personagens de jogos Triple A (AAA)2 Mario e Sonic (Gráfico 25). 

 

Gráfico 25 – Artes associadas à indústria de videogame 

 
Fontes: Nintendo (2019) e Sega (2019) (adaptado). 
  

Em seguida, foram mostradas duas artes plásticas brasileiras contemporâneas bem 

conhecidas do público: o quadro Coração, de Romero Britto, cujas reproduções de suas obras 

são altamente comercializadas, e o grafite The giant of Boston, de Gustavo e Otávio Pandolfo, 

dupla paulistana conhecida como Os Gêmeos. 

 

Gráfico 26 – Artes contemporâneas brasileiras 

 
Fontes: divulgação (adaptado).  

 

 A sequência do circuito se deu com as obras Operários e Abaporu (GRÁFICO 27), de 

Tarsila do Amaral, muito presente nos livros de história e de identidade nacional, tais como o 

																																																								
2 Jogo AAA é a denominação para grandes jogos de console. 
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Raízes do Brasil, de Sergio Buarque de Holanda (2016), e O Povo Brasileiro, de Darcy 

Ribeiro (2015), que são abordadas mais adiante neste trabalho. 

 
Gráfico 27 – Obras Operários e Abaporu, de Tarsila do Amaral 

 
Fontes: divulgação (adaptado). 

 

Também foram exibidas as esculturas das séries Os Profetas, de Aleijadinho, e Bichos, 

de Lygia Clark. 

 
Gráfico 28 – Esculturas de Aleijadinho e Lygia Clark 

 
Fontes: divulgação (adaptado). 

 

Expressões artísticas populares (GRÁFICO 29) também apareceram no circuito, tais 

como xilogravura, arte indígena e artesanatos diversos. 

 
Gráfico 29 – Artes populares e indígenas brasileiras 

 
Fontes: divulgação (adaptado). 
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Para encerrar o circuito, foram exibidos os personagens brasileiros de games Lúcio, de 

Overwatch, e Laura, do Street Fighter V (GRÁFICO 30), e proposto aos alunos como eles se 

autorrepresentariam por meio de personagens de game construídos a partir destas referências 

locais.  

 

Gráfico 30 – Lúcio, do game Overwatch, e Laura, do Street Fighter V 

 
Fontes: Blizzard Entertainment (2019) e Capcom (2019) (adaptado). 

 

Na ocasião, foi solicitado aos participantes que desenhassem os seus personagens em 

folhas de papel e, assim como no exercício anterior, o resultado de cada trabalho foi 

pendurado no varal da sala. A autora categorizou os trabalhos dos, aproximadamente, 60 

participantes da dinâmica em grandes grupos que mais chamaram a atenção, conforme são 

apresentados abaixo.  

A primeira categoria de desenhos segue o visual japonês mangá (GRÁFICO 31), que 

novamente apareceu entre as produções dos alunos. 
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Gráfico 31 - Personagens desenhados pelos alunos com o visual mangá  

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 
 

Também surgiram algumas referências étnicas, especialmente relacionadas a 

aborígines, como podem ser vistas no Gráfico 32. 

 
Gráfico 32 - Personagens desenhados pelos alunos com referências étnicas 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

Referências regionais, tais como o nordestino sertanejo e o caipira, conforme 

denominações de Ribeiro (2015), também apareceram nos desenhos dos alunos. 
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Gráfico 33 - Personagens desenhados pelos alunos inspirados em sertanejo e caipira  

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 
 

Questões políticas nacionais daquele período, como a corrupção e o movimento Fora 

Temer, também foram lembrados por alguns participantes em seus desenhos. 

 
Gráfico 34 - Personagens desenhados pelos alunos com temas políticos  

  
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

Poucos foram os participantes que conseguiram ir além inserindo as referências vistas 

no circuito em seus autorretratos, tais como grafite, pinturas indígenas e xilogravura 

(GRÁFICO 35), proposta original desta atividade, como pode ser averiguado a seguir. 
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Gráfico 35 - Personagens desenhados pelos alunos com apropriação de referências 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 
 

De qualquer forma, o que mais chamou a atenção da pesquisadora foram os desenhos 

de dois professores que, inesperadamente, também participaram da atividade. Neles, há 

referências explícitas de dois produtos da indústria cultural: um autorretrato baseado no visual 

das obras de Romero Britto e a marca Coca-Cola, esta aplicada através de uma tampinha de 

garrafa. 

 
Gráfico 36 - Personagens desenhados por professores com referências à indústria cultural 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

Depois da realização dessas atividades, percebe-se que há o interesse dos alunos e até 

mesmo dos professores do curso de realizar propostas criativas dentro da área de games, tanto 

pela grande participação nas duas oficinas, quanto pela quantidade de trabalhos realizados 

nelas. Por parte dos professores, cujas formações são provenientes essencialmente da área de 

Exatas, a apropriação de elementos advindos da indústria cultural, como o uso de uma marca 
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e de um visual proveniente de obras extremamente comercializadas sob a forma de produtos, 

levanta uma provocação: de que urge contemplar uma melhor formação criativa para que, 

assim, possa desenvolver bons produtos da indústria brasileira de games na época da 

economia criativa. 

Ainda em 2017, um grupo de alunos procurou a autora para que ela passasse uma 

demanda de conteúdo da disciplina de Roteirização para Jogos Digitais que pudesse ser feita 

no formato de game, a fim de obterem créditos no Estágio Curricular Supervisionado. Com a 

ascensão de alguns movimentos sociais nesta década no Brasil e no mundo, um dos conteúdos 

que merece atualização é o de criação de personagens. Pensando no atual movimento 

feminista, a autora solicitou a elaboração de um jogo que utilizasse a Jornada da Heroína 

(MURDOCK, 1990), visando aumentar o repertório de futuros discentes em sala de aula. 

Perante esse desafio, os alunos Bruno Rissardo Lima, Natasha Barreira Flausino, Nathalia 

Regina Rinaldi Pereira, Victor Tavais Cordeiro e Willian Rodrigues Sampaio Lima criaram o 

card game Arcadia (GRÁFICO 37), que traz as etapas da Jornada da Heroína a partir de 

cartas de personagens famosos. 

 
Gráfico 37 – Tela do jogo Arcadia  

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

Atualmente, além de esporadicamente prestar consultoria empresarial, a autora leciona 

em cursos de graduação e orienta TCC na área em três IES, sendo responsável numa delas 

pelo seu núcleo de estudos digitais. 
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Esse resgate da trajetória da autora, que revela as suas práxis docente e profissional, é 

relevante para entender os rumos tomados pelo presente trabalho acadêmico, que pretende ir 

além da tecnicidade da área de games, característica tão marcante de um conhecimento 

geralmente atribuído à área de Exatas, como é visto no próximo capítulo.  

 

O importante não é o conteúdo das disciplinas, mas sim o ato de educar, a 
educação como ação, uma ação que executa e espera. Mas esta ação, esta 
práxis, só tem sentido se for uma ação libertadora, uma ação cultural para a 
liberdade; não uma doutrinação, mas uma ação que seja produto de uma 
adesão consciente. Uma educação coercitiva, apenas transmissora, não 
transformadora, robotiza. (FAZENDA, 2003, p. 40). 

 

Dessa forma, mesmo sendo uma pesquisa advinda das áreas de Humanidades e 

Ciências Sociais Aplicadas, o objeto de estudo em questão, os games, é colocado na academia 

predominantemente como pertencente à área de Exatas. A interdisciplinaridade do curso de 

doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, ao qual esta tese está associada, pretende transitar a 

discussão em diferentes áreas.  

A autora vislumbra contribuir para a formação dos profissionais de games e, com isso, 

para essa indústria no Brasil, envolvendo agentes e aproximando temáticas atuais e locais, 

reforçando aspectos da identidade cultural brasileira em prol do desenvolvimento desta 

indústria criativa. Assim, ao invés de reforçar estereótipos que circula, a intenção é contrapor 

os modelos disseminados pela indústria cultural. 

Fazer a ponte entre a academia e a indústria sempre foi uma missão da pesquisadora. 

Neste sentido, é apresentada a seguir a formação discente nas faculdades de games. Entender 

o que é oferecido em termos curriculares para os jovens que desejam ingressar na área é o 

primeiro passo para descobrir o tipo de profissional que é formado para entrar na indústria. 

Mais adiante, são abordadas questões teóricas e empíricas sobre a atual indústria brasileira de 

games, com um breve mapeamento dos profissionais que realmente atuam cotidianamente na 

área. 



	 47 

3 GENTE JOVEM REUNIDA: FORMAÇÃO EM GAMES  
 

Nos últimos anos, com o crescimento da indústria e do consumo de games, a demanda 

por profissionais no Brasil aumentou consideravelmente, o que favoreceu a expansão de 

cursos em todos os níveis, dos livres ao ensino técnico, de graduação e pós-graduação na área. 

Partindo de um sucinto mapeamento do ensino de graduação na área no país, com foco na 

cidade de São Paulo e região metropolitana, este capítulo traz algumas das principais IES que 

formam os profissionais de games para a indústria no Brasil, apresentando as suas propostas 

educacionais. 

  

3.1 DAS COISAS QUE APRENDI: GRADUAÇÃO NO BRASIL 

 

Para atender à demanda de mercado por profissionais no Brasil, que é abordada no 

próximo capítulo, é essencial compreender a formação destes profissionais. Nesse sentido, 

muitos cursos de games foram criados nos últimos anos, tanto em escolas profissionalizantes, 

quanto em IES privadas e públicas.  

De acordo com o Game Reporter (2018), é possível fazer cursos rápidos em empresas 

de treinamento, tais como Axis, Escola Brasileira de Games, Saga e Zion Escola de 

Entretenimento. Instituições como a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), a Escola 

Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Faculdade Melies de Tecnologia e a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), dentre outras, também oferecem cursos de 

extensão e especialização. Algumas escolas também estão colocando os games em seu 

currículo, como é o caso do Colégio Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), 

na capital paulista, que oferece o Ensino Médio Técnico em Programação de Jogos Digitais. 

No entanto, boa parte dos profissionais da área são provenientes das faculdades e 

universidades. Segundo o Guia do Estudante (2017), os cursos superiores dividem-se 

basicamente entre Design de Games e Jogos Digitais. A principal diferença é que o curso de 

Design de Games tem maior foco na concepção criativa, enquanto o de Jogos Digitais 

enfatiza a produção e o desenvolvimento do produto, geralmente associados mais à área de 

Exatas, embora no site ambos estejam sob a classificação de Arte e Design no menu 

Profissões.  

 No Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior, base de dados 

oficial pertencente ao MEC (2018), há classificações diferentes. Em consulta realizada em 
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agosto de 2018, haviam 139 autorizações de curso3, sendo 135 do curso de Tecnologia em 

Jogos Digitais e apenas uma de Tecnologia de Desenvolvimento de Jogos de Entretenimento4, 

estando ambos os cursos na vertical de Ciência, Matemática e Computação / Computação / 

Ciência da Computação / Tecnologia em Desenvolvimento de Softwares. As três autorizações 

restantes eram do Bacharelado em Design de Games, na vertical de Humanidades e Artes / 

Artes / Design e Estilismo / Design5.  

Essa disparidade entre os cursos de Exatas e de Humanas reflete essencialmente no 

perfil de profissional formado na área no Brasil, bem como nas competências exigidas para os 

profissionais produtores de games.  

Durante muitos anos, grandes empresas mundiais da área, como a Ubisoft (2019), 

quando abriam os seus escritórios no Brasil, contratavam essencialmente profissionais de 

programação para o desenvolvimento de jogos digitais, previamente concebidos em outros 

países.6 Como afirma Bobany (2008, p. 38), “programadores são profissionais que criam 

programas de computador usando softwares chamados compiladores.” Em sua maioria, os 

programadores são contratados por projeto, sendo que seu trabalho não costuma ter 

continuidade a longo prazo, podendo ser substituídos facilmente por outros, inclusive em 

outros países. Por outro lado, profissionais de design de games, como lembra Bobany (2008, 

p. 36):  

 
são os profissionais que pensam como jogo deve ser. [...] Os designers têm 
que pensar, descrever e documentar cada detalhe do jogo. O game designer 

																																																								
3 Há uma diferença entre os números de autorização de curso e de IES. Uma única instituição pode ter 
várias autorizações de curso, pois essas são dadas por endereço físico do curso. Assim, uma IES com 
vários campi pode ofertar um mesmo curso em diferentes unidades, bastando ter autorização em cada 
uma delas. 
4 Este curso, oferecido pela Universidade de Tecnologia Interamérica (Interamérica), consta na base 
do E-Mec / MEC (2019) como em fase de extinção. 
5 Os números certamente são maiores pois, conforme o site do MEC (2019), “É facultado à IES 
pertencente ao Sistema Estadual de Ensino, regulada e supervisionada pelo respectivo Conselho 
Estadual de Educação, fazer parte do Cadastro E-Mec, entretanto, as informações relacionadas a elas 
são declaratórias e de responsabilidade exclusiva dessas instituições.” É o caso das Faculdades de 
Tecnologia (Fatec), pertencentes ao Centro Paula Souza do Governo do Estado de São Paulo: somente 
4 das 5 sedes que oferecem o curso de Jogos Digitais estão listadas na plataforma, faltando a do 
município de Carapicuíba, que está em processo de cadastramento. 
6 Sobre a Ubisoft (2019), de acordo com informações disponíveis no site Canal Tech (2018), 
originalmente era uma distribuidora de games francesa fundada em 1986 que passou a produzir seus 
jogos em 1994, tendo como alguns títulos Tom Clancy's, Assassin's Creed, Just Dance e Rainbow Six. 
Desde 1999, a empresa abriu uma distribuidora em São Paulo e somente em 2008 inaugurou o seu 
escritório para produção de jogos. Atualmente, segundo os perfis de seus funcionários disponíveis na 
rede social LinkedIn (2019), há uma ênfase em profissionais de marketing, vendas e conteúdo, 
especialmente na área de eletronic sports (e-sports). 
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deve pensar no funcionamento geral do jogo, nas regras, nos desafios e, 
principalmente, em como deve manter o jogador interessado. 

 

Cabe fazer uma distinção entre game designer e designer. De acordo com Bobany 

(2008), enquanto o game designer é responsável pelo projeto do game, desde a concepção do 

Game Design Document (GDD) até o gerenciamento da equipe de produção, o segundo perfil 

de profissional refere-se ao artista que cuida da concepção artística do projeto, trabalhando em 

conjunto com os ilustradores digitais e animadores. Dessa forma, os game designers ou 

designers de game trabalham com a parte criativa e estratégica, enquanto os designers, 

juntamente com programadores, animadores, músicos e afins, atuam na parte operacional da 

produção do produto, executando o projeto do jogo propriamente dito.  

Para Bobany (2008, p. 38), “não é incomum que um designer de game também precise 

programar, normalmente em uma linguagem de programação mais simples e orientada aos 

mecanismos do jogo.” Com a difusão online dos bancos de código e game engines7, tais como 

Unity, Unreal, Construct, GameMaker, RPG Maker e Scratch, entre outras, tornou-se muito 

mais fácil o desenvolvimento de um jogo digital, reduzindo sensivelmente a necessidade de 

um programador. O caso do TCC Mistério nos Contos de Fada, apresentado no capítulo 

anterior, é prova disso. 

Segundo Miyazawa (2016), alguns dos grandes nomes da indústria de games são 

designers, desde Shigeru Miyamoto, criador das franquias AAA Super Mario, The Legend of 

Zelda e Wii Music, e Hideo Kojima, autor e diretor dos jogos da série Metal Gear Solid, até 

Markus Persson, que idealizou Minecraft mais recentemente.  

Para entender como as políticas públicas educacionais estabelecem diretrizes para a 

formação profissional, nas informações disponíveis no Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia 2016 do MEC (2019, p. 57), o curso superior de Tecnologia em 

Jogos Digitais deve contemplar um mínimo de 2000 horas/aula, sendo que o perfil de 

profissional egresso desenvolve as seguintes habilidades:  

 
Cria, projeta, implementa, testa, implanta e mantém jogos digitais de gêneros 
diversos em plataformas computacionais. Gerencia projetos de jogos digitais 
com equipes multidisciplinares. Avalia, seleciona e utiliza metodologias, 
tecnologias e ferramentas para o desenvolvimento de jogos digitais. Elabora 
e desenvolve roteiros, cenários, personagens e mecânicas para jogos digitais 

																																																								
7 De acordo com o site Gamasutra (2018), game engines, também conhecidos como Motores de Jogo, 
são softwares para criação de jogos digitais. Framework, por sua vez, é uma biblioteca de 
programação, sem interface gráfica, usada para programar jogos. 
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adequados às plataformas selecionadas. Avalia e emite parecer técnico em 
sua área de formação. 

 

Esse profissional pode atuar em empresas de desenvolvimento de jogos digitais, 

publicidade, comunicação, educacionais e afins. 

Para sua autorização e seu reconhecimento é necessário que o curso possua acervo 

bibliográfico específico e atual, laboratório de informática com hardwares e softwares 

próprios da área, bem como acervo de jogos digitais. 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos da vertical do Design do 

MEC (2019) datam do início da década passada. Elas foram formadas a partir de: 

a. Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) / Câmara de Educação Superior 

(CES) nº 146, de 3 de abril de 2002, que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Dança, 

Design, Direito, Hotelaria, Música, Secretariado Executivo, Teatro e Turismo. 

b. Parecer CNE/CES nº 195/2003, aprovado em 5 de agosto de 2003, que apresentou 

as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Música, Dança, Teatro e 

Design. 

c. Resolução CNE/CES nº 5, de 8 de março de 2004, que aprovou as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design, e outras providências. 

Em linhas gerais, não há designações específicas para a área de games, apenas 

softwares, mas a resolução acima citada aponta o perfil de formando na área em seus artigos 

3º e 4º, conforme abaixo:  

 
Art. 3º O curso de graduação em Design deve ensejar, como perfil desejado 
do formando, capacitação para a apropriação do pensamento reflexivo e da 
sensibilidade artística, para que o designer seja apto a produzir projetos que 
envolvam sistemas de informações visuais, artísticas, estéticas culturais e 
tecnológicas, observados o ajustamento histórico, os traços culturais e de 
desenvolvimento das comunidades bem como as características dos usuários 
e de seu contexto sócio-econômico e cultural. 
Art. 4º O curso de graduação em Design deve possibilitar a formação 
profissional que revele competências e habilidades para: 
I - capacidade criativa para propor soluções inovadoras, utilizando domínio 
de técnicas e de processo de criação; 
II - capacidade para o domínio de linguagem própria expressando conceitos 
e soluções, em seus projetos, de acordo com as diversas técnicas de 
expressão e reprodução visual; 
III – capacidade de interagir com especialistas de outras áreas de modo a 
utilizar conhecimentos diversos e atuar em equipes interdisciplinares na 
elaboração e execução de pesquisas e projetos; 



	 51 

IV - visão sistêmica de projeto, manifestando capacidade de conceituá-lo a 
partir da combinação adequada de diversos componentes materiais e 
imateriais, processos de fabricação, aspectos econômicos, psicológicos e 
sociológicos do produto; 
V - domínio das diferentes etapas do desenvolvimento de um projeto, a 
saber: definição de objetivos, técnicas de coleta e de tratamento de dados, 
geração e avaliação de alternativas, configuração de solução e comunicação 
de resultados; 
VI - conhecimento do setor produtivo de sua especialização, revelando 
sólida visão setorial, relacionado ao mercado, materiais, processos 
produtivos e tecnologias abrangendo mobiliário, confecção, calçados, jóias, 
cerâmicas, embalagens, artefatos de qualquer natureza, traços culturais da 
sociedade, softwares e outras manifestações regionais; 
VII - domínio de gerência de produção, incluindo qualidade, produtividade, 
arranjo físico de fábrica, estoques, custos e investimentos, além da 
administração de recursos humanos para a produção; 
VIII - visão histórica e prospectiva, centrada nos aspectos sócio-econômicos 
e culturais, revelando consciência das implicações econômicas, sociais, 
antropológicas, ambientais, estéticas e éticas de sua atividade. (MEC, 2019, 
p. 1-2) 

 

As DCN dos cursos de design também contemplam a realização obrigatória de Estágio 

Supervisionado e Atividades Complementares, sendo a realização de TCC opcional. 

Voltando à base E-Mec / MEC (2019), dos cursos superiores de graduação autorizados 

na área de games, 131 são cursos de IES particulares e somente oito de instituições públicas, 

estes últimos todos de Jogos Digitais. Os bacharelados são oferecidos na modalidade 

presencial, enquanto os tecnológicos estão divididos entre 124 presenciais e doze a distância. 

No total, 135 cursos estão em atividade e oferecem 31.995 vagas, enquanto quatro cursos 

estão sinalizados como em processo de extinção, responsáveis por outras 580 vagas. No 

quesito conceito de curso (CC), entre os anos de 2011 e 2017, seis cursos receberam nota 5, 

quarenta conquistaram nota 4, onze têm conceito 3, um recebeu conceito 2 e 81 não possuem 

avaliação. A unidade federativa (UF) com mais autorizações de curso é São Paulo (55), 

seguida pelos estados do Rio de Janeiro (14), Santa Catarina e Paraná (empatados com 11 

cada) e Rio Grande do Sul (10). Dada a importância de São Paulo neste cenário, seus cursos 

fazem parte do recorte apresentado a seguir.  

 

3.2 EU VOU FICAR NESTA CIDADE: CURSOS SUPERIORES EM SÃO PAULO E 

REGIÃO 

 

A pesquisa em documentos oficiais do Ministério da Educação dos cursos 

selecionados e a experiência narrada pela pesquisadora sobre suas práxis como professora, é 
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colocada por André (1995, p. 42) como fundamental nas pesquisas na área da Educação. Ou 

seja, é preciso trazer ao menos três dimensões: a institucional ou organizacional, a 

instrucional ou pedagógica e a sociopolítica cultural. Essas três dimensões foram analisadas 

ao longo da pesquisa e foram sendo costuradas em todos os capítulos, pois não há como 

fragmentá-las. 

Metodologicamente, o levantamento dos cursos superiores brasileiros da área de 

games foi feito por meio digital no site do E-Mec / MEC (2019) e nos sites de cada IES 

selecionada que disponibiliza os documentos aprovados pelo MEC/INEP, como é descrito 

neste item. 

O estado de São Paulo detém o maior número de autorizações, 55 no total, estas 

divididas em 42 IES, tendo como as mais importantes em termos quantitativos8: 

 
Tabela 1 – IES com maior número de autorizações de cursos de games no estado de São Paulo 
IES SIGLA PRESENCIAL EaD TOTAL 
Universidade Nove de Julho Uninove 4 1 5 
Universidade Paulista Unip 3 0 3 
Faculdade de Informática e 
Administração Paulista 

FIAP 2 1 3 

Centro Universitário Estácio de São 
Paulo 

Estácio São Paulo 2 0 2 

Centro Universitário Sant’Anna Unisant’anna 2 0 2 
Universidade Anhembi Morumbi UAM 2 0 2 
Universidade Mogi das Cruzes UMC 2 0 2 
Universidade Cruzeiro do Sul Unicsul 1 1 2 
SOMA 18 3 21 
Fonte: Adaptado de E-Mec (2019) (grifos nossos). 

 

Todas as IES tabuladas acima possuem campi na capital paulista. Dentre essas IES, as 

grifadas merecem destaque. A Universidade Nove de Julho (Uninove) possui cinco 

autorizações de curso, o maior número na área entre as IES brasileiras9. A Universidade 

Anhembi Morumbi (UAM) é a única IES das supracitadas que possui o curso de Bacharelado 

em Design de Games, oferecendo desde 2003 o primeiro curso superior da área no país. A 

Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul), por sua vez, possui autorizações presencial e a 

distância em igual número, sendo pioneira ao oferecer em 2005 o curso tecnológico de Jogos 

Digitais. Por essas razões, esses cursos fazem parte da amostra para análise neste trabalho.  

																																																								
8 Pelo motivo mencionado em nota anterior e por apresentarem diferentes códigos de IES no registro 
do E-Mec / MEC (2019), as Fatec não foram contabilizadas. 
9 O Conservatório Brasileiro de Música – Centro Universitário (CBM/CEU) é uma IES que atualmente 
possui o mesmo número de autorizações. No entanto, uma delas se encontra em processo de extinção, 
segundo informações do E-Mec / MEC (2019). 
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Somadas a estas IES, participam da amostra os cursos de Jogos Digitais da Faculdade 

de Tecnologia (Fatec)10, que oferece o maior número de unidades com cursos superiores 

gratuitos na área no país, e da Universidade Presbiteriana Mackenzie11, por ser recém-criado, 

mesma razão da escolha do curso de Design de Games do Centro Universitário Belas Artes de 

São Paulo12, permitindo comparar cursos novos com os já tradicionais. Esses cursos são 

apresentados a seguir, tendo como parâmetros o tempo de duração, a modalidade (presencial 

ou EaD), o perfil de profissional formado, diferenciais do curso e a matriz curricular13. 

 

a) Jogos Digitais - Universidade Nove de Julho (Uninove) 

 

De acordo com as informações disponíveis no site da Uninove (2018), o curso de 

Tecnologia em Jogos Digitais tem duração de cinco semestres e é oferecido nos campi 

Memorial (Barra Funda), Santo Amaro e Vila Prudente, além da EaD nas unidades Campus 

Bauru, Botucatu, Polo Fartura, Polo Ribeirão Preto – Centro, São Manuel, São Roque, 

Campus Vergueiro e Campus Vila Maria. 

De forma sucinta, o site da Uninove (2018) aponta que o curso desenvolve em seus 

discentes “habilidades em programação, design e arte, para produzir jogos de entretenimento, 

propaganda (advergames), treinamento e capacitação (serious games) educativos, dentre 

outros”, permitindo sua atuação nas funções de programador, artista, game master e game 

designer em produtoras de games e empresas de educação, publicidade e marketing.  

Não há informações sobre a matriz curricular do curso, nem o tempo em que o curso 

está sendo oferecido.  

																																																								
10 Na falta de unidades na cidade de São Paulo (SP), foram considerados os cursos das Fatec 
Carapicuíba e São Caetano do Sul, ambas localizadas na Grande São Paulo.  
11 Apesar da sigla UPM ser utilizada internamente na respectiva IES, ela é mais conhecida pela 
denominação Mackenzie. Assim, esta é a grafia também adotada neste trabalho. 
12 Apesar da sigla Febasp estar presente na base do E-Mec / MEC (2019), é utilizada neste trabalho a 
denominação Belas Artes para esta IES pelo mesmo motivo supracitado. 
13 Nem sempre é fácil definir a amostra a ser estudada na pesquisa, cabendo ao pesquisador elencar 
prioridades que permitam uma análise fidedigna. No Brasil, ou mais especificamente em São Paulo, 
outras conceituadas IES oferecem cursos superiores de games. A PUCSP (2019), por exemplo, tem em 
seu curso de Jogos Digitais um dos mais tradicionais no país, com uma matriz curricular que enfatiza 
disciplinas de Design. Também oferece aos discentes a continuidade dos estudos em pós-graduações 
lato e stricto sensu na área. No entanto, por questões de ordem quantitativa, não participa da amostra. 
Já de acordo com pesquisa mais recente na base do E-Mec / MEC (2019), o Senac São Paulo obteve 
recentemente a autorização para o Bacharelado em Jogos Digitais, oferecido paralelamente ao de 
Tecnologia, promovendo uma mudança no perfil destes cursos superiores. No entanto, como o curso 
não constava na pesquisa realizada na base E-Mec em 2018, mencionada anteriormente, ele também 
não entrou na amostra estudada. 
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Ainda no site da instituição, o curso é apresentado tendo como diferenciais a atuação 

de gestores e professores do curso no mercado, o uso de laboratórios e softwares específicos 

para o curso, participação em eventos de games e possibilidade de inclusão de seus projetos 

em Iniciação Científica e Extensão. 

 

b) Jogos Digitais - Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul) 

 

No site da Unicsul (2018) consta que o curso de Jogos Digitais é oferecido no período 

noturno no campus Liberdade, tem duração de quatro semestres e foi a primeira graduação 

tecnológica na área em São Paulo, atuando desde 2005 e reconhecido no início de 2007. A 

menção para o curso oferecido em EaD só é feita no site da Cruzeiro do Sul Virtual (2018), 

embora utilize o mesmo conteúdo da página do curso presencial, com exceção de uma 

animação publicitária sobre o EaD da instituição (GRÁFICO 38) disponível no final da 

página. 

 
Gráfico 38 – Animação sobre o EaD da Unicsul  

 
Fonte: Cruzeiro do Sul Virtual (2018). 

 

O site da Unicsul (2018) reforça que o aluno passa por “toda a cadeia de produção do 

game: conceito, desenvolvimento, produção, lançamento e o jogo finalizado.” Assim como a 

Uninove, aponta também a atuação nos mercados de marketing e educação, além da indústria 

de entretenimento e até de saúde, podendo ocupar cargos como “game designer, level 

designer, roteirista, programador, programador de efeitos especiais, ilustrador, texturizador, 
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diretor de arte, artista de animação, modelador, produtor, gerente de produto, game tester” 

(UNICSUL, 2018) em empresas nacionais e no exterior. 

 Embora não apresente online a matriz curricular, o site da Unicsul (2018) indica a 

existência de “disciplinas como matemática e física aplicada a jogos, algoritmos, linguagens 

de programação etc.”, bem como algumas voltadas para a criatividade.  

Como diferenciais, o site da Unicsul (2018) ressalta os laboratórios equipados, acervo 

bibliográfico atual e docentes titulados e atuantes no mercado, além de atividades 

complementares na Empresa Júnior da instituição. 

 

c) Jogos Digitais - Faculdade de Tecnologia (Fatec) 

 

Entre os cursos gratuitos listados na base do E-Mec / MEC (2019), todos são de Jogos 

Digitais, sendo que a maioria é oferecida em diferentes unidades das Fatec, instituições 

públicas de ensino pertencentes ao Centro Paula Souza (CPS), uma autarquia do Governo do 

Estado de São Paulo. São elas: Fatec de Americana; de Lins14, conhecida por Prof. Antônio 

Seabra; de Ourinhos; e de São Caetano do Sul – Antônio Russo15. Nenhuma delas está 

localizada na capital paulista. No entanto, pela sua importância com a gratuidade do ensino, 

pelo conhecimento empírico da autora como docente em suas unidades e o fato de duas 

unidades estarem situadas na Grande São Paulo, no caso as unidades Carapicuíba e São 

Caetano do Sul, formando profissionais para a indústria de games paulistana, torna-se 

relevante estudá-las.  

Em comum com todas as Fatecs está a duração de seis semestres e uma matriz 

curricular com poucas alterações entre as unidades, como pode ser percebido nas matrizes 

curriculares e respectivas ementas das disciplinas nas páginas dos cursos de Jogos Digitais 

nos sites das Fatecs Carapicuíba (2018) e São Caetano do Sul (2018). A primeira oferece o 

curso nos turnos manhã e noite, enquanto São Caetano do Sul tem oferta somente no período 

noturno. 

De acordo com informações online disponíveis no site da Fatec São Caetano do Sul 

(2018), o profissional formado no curso está preparado para desenvolver jogos para 

entretenimento, advergames, serious e business games, podendo atuar de forma autônoma ou 

em produtoras de jogos digitais, de comunicação digital e publicidade, além de empresas e 
																																																								
14 Embora esta unidade não apareça listada no site Vestibular Fatec (2019), o site da Fatec Lins (2019) 
mantém o curso de Jogos Digitais. 
15 Mesmo ausente na lista do E-Mec (2019), a Fatec Carapicuíba também oferece o curso de 
Tecnologia em Jogos Digitais. 
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organizações de outros setores. Para tanto, utiliza plataformas e ferramentas para a 

modelagem, desenvolvimento e gestão de projetos de sistemas de entretenimento digital 

interativo.  

O site da Fatec Carapicuíba (2018), por sua vez, ressalta as profissões de programador, 

artista e game designer, podendo atuar também em cargos como “Produtor Audiovisual; 

Especialista em microtransações; Profissões emergentes relacionadas a e-Sports (esportes 

eletrônicos).” Também é colocado que o egresso pode empreender de forma autônoma ou 

tornar-se consultor. Além dos perfis de empresas apontados na outra unidade, acrescenta 

editoras.  

Para apresentar o tronco comum entre as duas unidades, a autora optou por juntar os 

nomes das disciplinas na Nuvem de Palavras (GRÁFICO 39), utilizando um filtro de 100 

palavras na ferramenta de Nuvem de Palavras do software ABCya, cujo resultado pode ser 

visto a seguir. 

 
Gráfico 39 – Nuvem de palavras das matrizes curriculares nas Fatec da Grande SP 

 
Fonte: autoria nossa. 

 

De acordo com a Nuvem de Palavras, as matrizes curriculares das Fatec Carapicuíba e 

São Caetano do Sul apresentam em destaque os termos Jogos Digitais, que dão nome ao curso 
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e a diversas disciplinas, seguidas por Programação e Inglês. A primeira é pela proposta do 

curso, focada na vertical de Computação, que vem acompanhada dos termos Matemática, 

Software, Informação e Tecnologia, entre outros da mesma vertente também destacados. Já o 

termo Inglês se deve à presença de disciplinas nesta língua do primeiro ao sexto e último 

semestre do curso, algo comum em outros cursos dessa rede de IES. 

 

d) Jogos Digitais - Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Em seu site, o Mackenzie (2018) apresenta o curso de Jogos Digitais, que tem duração 

de cinco semestres e é oferecido no campus da capital paulista nos turnos matutino e noturno. 

Na apresentação, há uma preocupação evidente em “formar profissionais altamente 

capacitados para desenvolver jogos e alavancar negócios em jogos tanto no Brasil quanto no 

exterior” (MACKENZIE, 2018), preparando-os para abrirem empresas indies na área. Para 

tanto, aposta como diferencial em seus componentes curriculares, que apresentam disciplinas 

na área de gestão. A propósito, a instituição disponibiliza no site a matriz curricular. Nela, 

termos como Jogos, Programação, Portfolio e Negócios se destacam, dando a tônica do curso, 

como já mencionado anteriormente.  

 
Gráfico 40 – Nuvem de palavras da matriz curricular do curso no Mackenzie  

 
Fonte: autoria nossa. 
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Outros termos em destaque são Universal e Eletiva, que compõem uma disciplina do 

curso oferecida nos cinco semestres. Palavras como Digital, Projetos, Design, Animação, 

Modelagem e Distribuídos também aparecem, embora em menor destaque. 

 

e) Design de Games - Universidade Anhembi Morumbi (UAM) 

 

A UAM é a primeira IES brasileira a oferecer um curso superior de games e, durante 

muito tempo, foi a única a oferecer o bacharelado em Design de Games no país. Oferecido 

nos campi Morumbi e Paulista II (Bela Vista), o site da instituição aponta que o curso é dado 

na modalidade presencial, tendo oito semestres de duração.  

Diferentemente das IES até então apresentadas, a UAM (2018) propõe formar 

profissionais especializados em criação, planejamento e desenvolvimento de animação, áudio, 

programação e design para jogos, vinhetas, maquetes digitais, roteiros, projetos 

hipermidiáticos e interfaces digitais afins, preparados para atuar em empresas de jogos, 

design, mídia digital e animação. Para tanto, o curso oferece laboratórios de design e 

animação e modelagem 3D e acervo específico composto de livros, jogos digitais e de 

tabuleiro. Incentiva a prática da profissão com o desenvolvimento de projetos de games ou 

animações no decorrer dos semestres, além da participação discente em prêmios e game 

jams16, premiada em edições do BRGames, Itaú Cultural e Brasil Game Show (BGS). 

Disponibiliza em seu site a lista de disciplinas que compõem o curso, bem como suas 

respectivas ementas. Colocando os nomes de suas disciplinas na ferramenta de Nuvem de 

Palavras (GRÁFICO 41), além do nome do curso em clara evidência, destacam-se também as 

terminologias Programação e Jogos, além de Arte, História, Cultura, Gráfica, Projeto e 

Concepção, entre outras. Isso evidencia a proposta do curso de advir da vertical do Design e, 

portanto, ser mais humanista, sem esquecer da tecnicidade que a área exige.  

 

 

 

 

 

																																																								
16 Game Jam é o nome dado para maratona de jogos digitais cuja duração média é de 48 horas 
ininterruptas. Nela, os participantes se dividem em equipes, que devem criar e desenvolver um jogo a 
partir do tema dado no início da competição. No final do prazo, uma comissão avalia os trabalhos dos 
competidores, proclamando os vencedores do desafio. Uma das mais conhecidas é a Global Game Jam 
(2018), que acontece simultaneamente em várias cidades no mundo no final do mês de janeiro. 
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Gráfico 41 – Nuvem de palavras da matriz curricular do curso na UAM  

 
Fonte: autoria nossa. 

 

No entanto, chama a atenção o certo destaque do termo EaD, até pelo fato de o curso 

ser na modalidade presencial. Mas, de acordo com sua matriz curricular, duas disciplinas 

optativas são oferecidas nesta modalidade17. Essa tendência educacional é amparada pela lei e 

revela a necessidade de flexibilizar o currículo quanto ao tempo e espaço dos alunos, mas 

pode ser melhor aproveitada se proporcionar a autonomia do aluno para a sua formação 

cultural e profissional. 

 

f) Design de Games - Centro Universitário Belas Artes de São Paulo  

 

Também com duração de oito semestres e na modalidade presencial, o curso de 

bacharelado em Design de Games do Centro Universitário Belas Artes (2018) é oferecido na 

Unidade 3 (Vila Mariana). O curso é novo e visa preparar os alunos “para atuar na produção 

de jogos, simuladores e sistemas de experiências imersivas e realidade virtual/aumentada, 

sendo capacitado, assim, para trabalhar em estúdios de jogos, agências de publicidade ou 

mesmo fundar sua própria empresa de atuação independente” (BELAS ARTES, 2018). 

																																																								
17 De acordo com o Parecer CNE/CES nº 281/2006, aprovado em 7 de dezembro de 2006, é possível 
ter até 20% das disciplinas cursadas a distância no ensino superior presencial. Já a Portaria nº 1.428, 
de 28 de dezembro 2018, permite a ampliação destas disciplinas para até 40% da matriz curricular, 
obedecendo a critérios específicos. 
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A matriz curricular é bem peculiar, uma vez que propõe, além da formação básica, o 

“conhecimento multidisciplinar, que abrange três eixos: Produção Artística, Desenvolvimento 

Técnico / Programação e Game Design / Roteiro de Jogos. [...] incentiva o desenvolvimento 

de talentos em um ou mais eixos, conforme o interesse do aluno” (BELAS ARTES, 2018,). 

Isso se reflete na formação versátil do aluno do curso, conforme a página do curso da Belas 

Artes (2018), partindo das mais abrangentes como programação, ilustração e animações 3D, 

até talentos específicos advindos delas. 

O impacto disso também é percebido na disposição dos termos na Nuvem de Palavras 

(GRÁFICO 42) utilizando os nomes das disciplinas do curso. Assim como a UAM, os termos 

que designam o nome do curso, aqui traduzido para Design de Jogos, estão em destaque. No 

entanto, estão mais equilibradas se comparadas com outros termos também destacados.  

 
Gráfico 42 – Nuvem de palavras da matriz curricular do curso na Belas Artes  

 
Fonte: autoria nossa. 

 

De qualquer forma, o que impressiona é um grupo de palavras mais relacionado aos 

cursos tecnológicos, tais como Desenvolvimento, Programação e Engines, embora outra 

palavra em destaque, Multidisciplinar, permita entender que, por ser um curso novo e dividido 

em eixos que o aluno escolhe, tem maior abrangência de termos e temas. 
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O curso oferece como diferenciais os laboratórios, estúdios e oficinas da instituição, 

corpo docente da área de jogos e parcerias com importantes empresas de conteúdo como a 

produtora O2 Filmes. 

De forma geral, essas percepções iniciais sobre a divulgação dos cursos e a forma 

como os termos presentes nos nomes das suas disciplinas aparecem nas Nuvens de Palavras 

apresentam alguns caminhos para melhor compreendê-los. Alguns aspectos chamam a 

atenção nesta breve apresentação. As IES apresentam em seus sites como diferenciais 

publicitários algumas das exigências de avaliação de curso exigidas pelo MEC, através do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), tais como 

acervo bibliográfico e de jogos, corpo docente titulado e laboratórios específicos. Ou seja, não 

são diferenciais, mas sim uma obrigatoriedade para que o curso seja aprovado e autorizado.  

Também começam a surgir algumas disciplinas EaD em cursos presenciais. Os cursos 

de Design de Games, embora atendam exigências dos cursos tecnológicos, como 

Programação, contemplam muitas terminologias das DCN de Design, tais como Arte e 

Cultura, sinalizando que a área de Design, na qual os cursos estão inseridos, são 

caracterizadas e devem ter no perfil do egresso competências relacionadas à criatividade e à 

formação humanística.  

De qualquer maneira, percebe-se uma tendência nos dois cursos mais recentes, que são 

o de Jogos Digitais do Mackenzie e o de Design de Games da Belas Artes, um equilíbrio 

maior entre essas terminologias nas designações de suas disciplinas, o que mostra a tendência 

de formação de profissionais para um mercado mais exigente quanto ao visual e à 

criatividade. Ambos, assim como as Fatec, ressaltam também a formação de profissionais 

empreendedores, visando o mercado dos indie games.  

Os PPC trazem o paradigma da matriz curricular. Ou seja, as escolhas das disciplinas 

estão limitadas ao curso, não incentivando a mobilidade do aluno a procurar uma formação 

sistêmica dentro e fora da IES. Atualmente, as IES incentivam os alunos com dupla titulação, 

intercâmbios, internacionalização, etc., mas dificilmente promovem essa mobilidade interna 

ou mesmo local. Pensando na formação dos profissionais na área de games com 

características locais, seria positivo os alunos complementarem a sua formação com outras 

áreas de conhecimento. Aponta-se também para a formação sistêmica, que não pode desprezar 

a inserção dos futuros profissionais para um mercado essencialmente global. Desta forma, os 

cursos precisam ficar atentos para desenvolver competências voltadas à área de gestão e 

negócios para que esse profissional seja empreendedor em escala regional e global. O 
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mercado de indie games é a expressão clara de jovens talentosos que precisam criar as suas 

empresas e captar investimento para produção. 

A ideia de formação mais sistêmica se baseia na mobilidade do aluno e no currículo 

flexível, que pode ser aplicado com a modalidade EaD, em cursos de outras universidades e 

internamente em cursos que a própria instituição oferece. Percebe-se que há uma tendência a 

esse processo de flexibilização do currículo e de autonomia na formação, ainda que tímida, 

em alguns cursos aqui apresentados. A formação profissional contemporânea ratifica essa 

necessidade. 

Para entender essa tendência, o próximo capítulo traz a visão da indústria de games e 

seus agentes, de seu início até os tempos atuais, incluindo o Brasil. 
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4 TUDO O QUE FIZEMOS: INDÚSTRIA DE GAMES 

 

 Para entender a indústria de games, é pertinente trazer brevemente algumas definições 

e uma linha histórica acerca dos games, uma vez que isso permeia a história e o momento 

atual do mercado. Assim, num primeiro momento, são apresentadas as características dos 

games e seus principais gêneros, dos fliperamas aos atuais games da indústria indie. 

Aproveitando esta conexão, o próximo tópico traz a questão da identidade na indústria 

cultural, correlacionando com alguns títulos de jogos disponíveis no mercado. Em seguida, é 

apresentado o cenário atual da indústria de games no Brasil. 

 

4.1 JÁ FAZ TEMPO: DA ORIGEM AOS INDIES  

 

A pesquisa bibliográfica, tendo como fonte os clássicos como Huizinga (2008) aos 

contemporâneos como McGonigal (2012), é importante para o breve histórico sobre o jogo, 

chegando ao conceito de jogo digital e suas terminologias afins. Faz-se imprescindível ainda 

entender a linha temporal em que a indústria e as várias categorias que foram sendo 

produzidas para atender ao Homo Ludens, de Huizinga (2008), e à indústria que o dissemina 

no mercado como produto.  

A palavra videogame é a junção dos termos em inglês video (vídeo) e game (jogo). Ou 

seja, “um jogo que é disponibilizado em uma tela de vídeo” (ROGERS, 2012, p. 27). É um 

produto audiovisual, uma vez que contempla aspectos visuais (personagens, cenários, 

mundos, e itens como letterings18, ícones e afins) e sonoros (trilha, efeitos e narração / fala), 

contendo geralmente cenas de corte (do inglês cutscenes19) e a parte da jogabilidade 

propriamente dita com a área interativa de gameplay. 

Vale ressaltar que, embora não haja um consenso entre as referências utilizadas neste 

trabalho, a começar pelos próprios títulos das obras pesquisadas, a autora decidiu tratar como 

sinônimos os termos game, videogame, jogo, jogo eletrônico e jogo digital, uma vez que todo 

o conteúdo aqui disponível visa designar, no final, o mesmo produto. 

Um autor clássico que abordou os jogos foi o filósofo Johan Huizinga (2008) em sua 

obra Homo Ludens. Ele traz algumas características importantes sobre o tema: 

																																																								
18 Lettering é o texto mostrado na tela. A legenda é um exemplo, segundo Barreto (2004, p. 92). 
19 Cutscene é, de acordo com Rogers (2012, p. 411), “uma sequência animada ou com atores, usada 
para avançar uma história, criar espetáculo e fornecer atmosfera, diálogo, desenvolvimento de 
personagem, bem como reveler pistas que, de outro modo, seriam perdidos pelo jogador durante o 
gameplay.” 
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 [...] a primeira das características fundamentais do jogo: o fato de ser livre, 
de ser ele próprio liberdade. Uma segunda característica, intimamente ligada 
à primeira, é que o jogo não é vida “corrente” nem vida “real”. Pelo 
contrário, trata-se de uma evasão da vida “real” para uma esfera 
temporária de atividade com orientação própria. [...] O jogo distingue-
se da vida “comum” tanto pelo lugar quanto pela duração que ocupa. É 
esta a terceira de suas características principais: o isolamento, a limitação. É 
“jogado até o fim” dentro de certos limites de tempo e de espaço. Possui um 
caminho e um sentido próprios. [...] E aqui chegamos a sua outra 
característica, mais positiva ainda: ele cria ordem e é ordem. Introduz na 
confusão da vida e na imperfeição do mundo uma perfeição temporária e 
limitada, exige uma ordem suprema e absoluta: a menor desobediência a esta 
“estraga o jogo”, privando-o de seu caráter próprio e de todo e qualquer 
valor (HUIZINGA, 2008, p. 11-13, grifo nosso). 

 

Vale destacar da passagem de Huizinga (2008) que o jogo não tem pretensão de 

reproduzir a vida real e comum, possuindo sentido próprio. Valendo-se do virtual, o jogador 

consegue se transportar para outro mundo oferecido pelos games: 

 
Muitos jogadores indicam que são motivados a jogar para escapar das 
tensões e dos desafios da vida real. O mundo imaginário do game segue suas 
próprias regras, algumas das quais são menos restritivas que as da vida real. 
Embora seja possível escapar para outros “mundos”, como os dos livros e 
filmes, as pessoas não participam desses mundos diretamente como nos 
games (NOVAK, 2010, p. 45). 

 

Este fenômeno vai ao encontro do que Pierre Levy (1997, p. 25) coloca em sua obra O 

que é o virtual?: 

 

As coisas só têm limites claros no real. A visualização, passagem à 
problemática, deslocamento do ser para questão, é algo que necessariamente 
põe em causa a identidade clássica, pensamento apoiado em definições, 
determinações, explosões, inclusões e terceiros excluídos. Por isso a 
virtualização é sempre heterogênese, devir outro, processo de acolhimento 
da alteridade. 

 

Voltando aos jogos, são apontadas outras características que, ao longo da indústria 

desses artefatos, foram se transformando e solidificando, pois atendem à demanda cultural da 

geração que nasceu e vive jogando, produzindo e profissionalizando a indústria. 

Rogers (2012, p. 26) traz uma síntese, declarando que “um jogo é uma atividade que 

requer no mínimo um jogador, tem regras e tem uma condição de vitória”. Jane McGonigal 

(2012, p. 30-31, grifos da autora) complementa, ressaltando quatro características primordiais: 
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Meta é o resultado específico que os jogadores vão trabalhar para conseguir. 
Ela foca a atenção e orienta continuamente a participação deles ao longo do 
jogo. A meta propicia um senso de objetivo. As regras impõem limitações 
em como jogadores podem atingir a meta. [...] O sistema de feedback diz 
aos jogadores o quão perto eles estão de atingir a meta. [...] serve como uma 
promessa para os jogadores de que a meta é definitivamente alcançável, 
além de fornecer motivação para continuar jogando. Finalmente, a 
participação voluntária [...] estabelece uma base comum para múltiplas 
pessoas jogarem ao mesmo tempo. 

 

Por fim, Marcelo e Pescuite (2009, p. 1) ampliam a discussão: 

 
Um jogo pode ser qualquer tipo de competição onde regras são feitas ou 
criadas num ambiente restrito ou até mesmo de imediato, diferentes do 
esporte, cujas regras são universais. Geralmente, os jogos possuem regras e 
estas são simples, mas existem casos como simulações, onde há uma riqueza 
de detalhes extensa. É possível envolver um ou mais jogadores jogando 
cooperativamente ou realizando algum tipo de disputa. Em sua ampla 
maioria os jogos são disputados como uma forma de lazer, sem que os 
participantes enfoquem na competição condições de vitória como um 
produto essencial. 

 

Para Steven Johnson (2012, p. 37), “o que instiga esses jogadores é o sistema de 

recompensas, mantendo presa à tela sua atenção notoriamente dispersa. Nenhuma outra forma 

de entretenimento oferece semelhante coquetel de recompensa e exploração.” Os games 

oferecem recompensas em toda parte: “mais vidas, acesso a novas fases, novos equipamentos, 

novos encantamentos” (JOHNSON, 2012, p. 36). O título deste trabalho faz alusão a este 

contexto.  

McGonigal (2012, p. 38) afirma que “todo bom jogo é trabalho árduo, mas trabalho 

árduo que apreciamos e escolhemos para nós mesmos. E quando realizamos um trabalho 

árduo com o qual nos importamos, estamos programando nossas mentes para felicidade.” 

Esse tipo de entretenimento vem sendo muito utilizado para ocupar o tempo livre, que pode 

ser dedicado ao ócio, valorizado pelo sociólogo italiano Domenico De Masi (2001) em sua 

teoria do Ócio Criativo, assim como por trabalho extra ou por atividades lúdicas e de 

entretenimento. Essas últimas propiciam “sensações e emoções intensas, prazerosas ou não, 

durante e após a compra e o consumo de um produto ou a vivência de um evento” (LIMEIRA, 

2008, p. 33). Os games proporcionam esse tipo de sensação e, por isso, muitas vezes são 

comparados a um vício, conforme as palavras de Johnson (2012), uma vez que a participação 

ativa estimula o jogador tal qual uma droga. McGonigal (2012, p. 50, grifos da autora) 

complementa: 
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Os jogos eletrônicos usavam as propriedades tradicionais de atividades 
potencialmente indutoras de fluxo – meta, obstáculos, desafios crescentes e 
participação voluntária – e as combinavam, então, com um estímulo físico 
direto (o joystick), ajuste de dificuldade flexível (os algoritmos do 
computador) e feedback visual instantâneo (os gráficos do vídeo) para 
fortalecer dramaticamente o contínuo feedback dos jogos. E esse elo de 
feedback mais forte rápido permitia que a recompensa emocional do fiero20 
fosse atingida de forma mais confiável: cada micronível ou dificuldade à 
qual se sobrevivia provocava uma elevação do estágio emocional em uma 
fração de segundo. O resultado era um ciclo muito mais rápido de 
aprendizado e recompensa, e, em último caso, uma sensação de controle 
perfeito e poderoso sobre o micromundo exibido na tela. 

 

Os desafios propostos pelos videogames são dos mais variados, de acordo com o 

gênero do jogo. Assim como o cinema, não há um consenso entre os autores a respeito da 

denominação dos gêneros nos games, como pode ser averiguado a seguir na Tabela 2: 

 
Tabela 2 – Gêneros de games 

GÊNEROS Bobany 
(2008) 

Novak 
(2010) 

Rogers 
(2011) 

Ação  X X 
Aventura / Adventure  X X 
Ação - Aventura X X  
Cassino  X  
Construção / Gerenciamento   X 
Esporte X  X 
Estratégia  X X 
Festa   X 
Luta X   
Massive Multiplayer Online Role 
Playing Games (MMORPG) 

X X X 

Música / Ritmo   X 
Plataforma X   
Quebra-cabeça / Puzzles X X X 
Role Playing Game (RPG) X X  
Simulação X X X 
Sobrevivência / Survival horror X   
Tiro / Shooter / First Person 
Shooter (FPS) / Third Person 
Shooter (TPS) 

X  X 

Fonte: Bobany (2008), Novak (2010) e Rogers (2012) (adaptado). 
 

Rogers (2012), por exemplo, associa esses gêneros a subgêneros, assim divididos: 

Ação (Aventura de Ação, Ação Arcade, Plataforma, Ação Furtiva, Luta e Beat’ em up / hack’ 

																																																								
20 Segundo McGonigal (2012, p. 42), fiero é uma terminologia de origem italiana que designa o 
orgulho após o triunfo sobre uma adversidade. 
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n’slash), Shoter (FPS, Shot’ em ups e TPS), Adventure (Adventure gráfico, RPG, MMORPG 

e Sobrevivência/terror), Estratégia (Real Time Strategy – RTS, baseado em turnos e defesa de 

torre) e Simulação de veículos (Corrida e Voo). Já Arthur Bobany (2008) enfatiza os 

subgêneros Luta (pancadaria e duelos) e MMORPG (Player versus Enviroment – PvE e 

Player versus Player – PvP).  

Para Rogers (2012, p. 35), esses gêneros não são exclusivos e sim apenas um 

indicativo do que há na indústria de games: 

 
Esta lista de gêneros e subgêneros tenta arranhar a superfície. Jogos adultos, 
jogos sérios, jogos de conteúdo publicitário e combate veicular são outras 
classificações que se encaixam em diversos gêneros apresentados aqui. 
Conforme os jogos combinam vários gêneros e subgêneros, novos gêneros 
estão constantemente sendo criados. 

 

 Chandler (2012) concorda que os gêneros podem ser combinados e recriados, tais 

como os recentes e-sports e battle royale, ressaltando a sua importância de facilitar a 

visualização da mecânica do game por parte da equipe de produção no desenvolvimento 

propriamente dito do jogo. 

Bobany (2008, p. 166) acredita que, mais do que a narrativa, “a jogabilidade, é a 

maneira como a interatividade se dá que define qual o gênero predileto de um jogador, seja 

tiro em primeira pessoa com jogos de luta.”  

Outro ponto fundamental que pode determinar o gênero de um game é a plataforma, 

ou sistema que utiliza, conforme aponta Novak (2010), misturando-se com a própria narrativa 

e jogabilidade.  

De acordo com Rogers (2012), os videogames surgiram na década de 1950 em 

grandes computadores de laboratórios de computação de grandes universidades, como o 

Massachussets Institute of Tecnology (MIT), e instalações militares no Brookhaven National 

Laboratories. Naquela época, jogos como OXO (1952), Spacewar! (1962) e Colossal Cave 

(1976) foram criados em telas em preto e branco de osciloscópio. Os futuros criadores da 

Atari, Ted Dabney e Nolan Bushnell, criaram o Computer Space (1971) no primeiro 

videogame arcade, sinônimo de fliperama para Novak (2010), que estavam presentes em 

bares, parques de diversão, casas especializadas e, no final da década, em arcades dedicados 

somente aos videogames. 

 
Durante os anos 80, três estilos de máquinas de jogos dominaram os arcades: 
verticais (gabinetes nos quais o jogador fica na frente dele enquanto joga), 
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mesas cocktail (jogos árcade em cima de pequenas mesas, permitindo ao 
jogador sentar enquanto joga) e cockpits (elaborados gabinetes de jogo que 
permitem ao jogador montar ou sentar para melhorar ainda mais a 
experiência de jogo). (ROGERS, 2012, p. 29, grifos do autor). 

 

Novak (2010, p. 83) aponta três entidades associadas aos games de fliperama: 

 
1. Fabricante do hardware – detém os direitos sobre o hardware e controla o 
conteúdo do que é jogado nele. 
2. Desenvolvedor do game (ou do conteúdo) – geralmente desenvolve o 
game para o fabricante, mas às vezes, é a mesma empresa que fabrica o 
equipamento. 
3. Operador comercial – licencia ou adquire o game do fabricante e obtém 
suas receitas cobrando dos jogadores. 

 

O final dos anos 1970 foi marcado também pela ascensão dos consoles de videogame, 

“uma plataforma de jogo que pode ser usada em casa. Um microprocessador faz funcionar o 

dispositivo eletrônico, que então envia um sinal de vídeo para a TV ou o monitor do usuário” 

(ROGERS, 2012, p. 30-31). Alguns foram bem populares, tais como Atari 2600, Super 

Nintendo, Sega Genesis / Mega Drive e Dreamcast, assim como mais recentes Sony 

Playstation, Microsoft Xbox e Nintendo Wii. “Assim como a plataforma do fliperama, a 

plataforma de console é proprietária, o que significa que os fabricantes de hardware, como 

Sony, Microsoft e Nintendo, controlam o software desenvolvido para suas respectivas 

plataformas” (NOVAK, 2012, p. 84), algo que vem mudando somente nos últimos anos.  

Ao contrário dos primeiros arcades, Rogers (2012) afirma que os consoles permitem o 

uso de cartuchos, compact disc (CD), compact video disc (DVD) e, mais recentemente, da 

internet e nuvem para jogar uma infinidade de títulos. Naquela mesma época, foram criados 

os consoles portáteis, que cabem na palma da mão. Num primeiro momento, assim como os 

arcades, só permitiam um jogo, mudança essa que aconteceu em 1979 com o Microvision, 

seguido do Gameboy em 1989 e, mais recentemente, das linhas Nintendo DS21 e Sony PSP22. 

Apesar de ainda representar boa parte das vendas, a indústria de jogos baseados em 

consoles vive um momento de reformulação: 

 
A indústria de games por muito tempo foi dependente do modelo dos jogos 
blockbusters – os chamados “AAA” -, que exigem centenas de milhões de 

																																																								
21 A sigla DS origina-se do inglês dual screen, que significa duas telas. Posteriormente, a Nintendo 
criou outras variações dessa sigla em nomes de seus produtos, destacando seus diferenciais, tais como 
DSi (com acesso à internet), 3DS (com display em três dimensões) e DS lite (do inglês leve, para um 
modelo menos pesado).  
22 PSP vem do inglês PlayStation Portable, ou seja, a versão portátil do PlayStation. 
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dólares para serem produzidos, e vendas de milhões de unidades para 
retornarem o investimento. As grandes produtoras, então, preferem não se 
arriscar muito, e apostam em cada vez menos jogos muito caros, então é 
difícil saber até quando o modelo de Grand Theft Auto e Call of Duty vai 
durar. Exatamente por esse momento de insegurança, algumas pessoas 
acham que vivemos uma certa decadência da indústria, causada pelo 
encarecimento da produção e pela diminuição na variedade e na criatividade.  
(MIYAZAWA, 2016). 

 

A incerteza sobre o futuro dos grandes jogos de console se deve à difusão de outra 

plataforma, muito utilizada desde a década de 1970: PC. Apesar de não ser originalmente 

projetado como máquina específica para game, como lembra Novak (2010, p. 84), o 

computador pessoal é muito utilizado devido a sua popularidade. No entanto, cabe ao 

desenvolvedor do game estabelecer as configurações mínimas e recomendadas de hardware 

para cada jogo, visto que elas variam de equipamento para equipamento, impactando em 

velocidade, espaço de armazenamento e uso de memória. Em contrapartida, Rogers (2012, p. 

32, grifos do autor) afirma que: 

 
[...] a adição do teclado permitiu mais canais de entrada para o usuário, 
dando origem a gêneros únicos, incluindo o adventure de texto. [...] a origem 
do first person shooter (ou FPS) pode ser atribuída à popularidade do 
mouse. Na metade dos anos 1990, o computador era a plataforma de jogos 
definitiva. Muitos gêneros de jogos, particularmente estratégia, FPSs e 
massively multiplayer online games (ou MMOs) permanecem muito fortes 
na plataforma do computador. 

 

 Com o acesso à Internet, tanto o computador quanto os consoles permitiram o 

surgimento de games online. “Os maiores games on-line envolvem milhares de jogadores 

simultâneos, o que, às vezes, exige que as informações do game sejam armazenadas em vários 

servidores.” (NOVAK, 2010, p. 85). A conexão com a internet permitiu um avanço sem 

precedentes para a indústria de games. Ela permitiu, por exemplo, grandes sucessos de 

público como os e-sports League of Legends (LoL) (2009) e Dota2 (2013), jogados por mais 

de 100 milhões de usuários em competições mundiais que envolvem direitos de transmissão, 

patrocínio de atletas e vendas relacionadas aos eventos que podem alcançar US$ 1 bilhão em 

2019, segundo a consultoria Newzoo (apud FRAGA, 2016, p. 34). A internet possibilitou 

também que as redes sociais, tais como o finado Orkut ou o atual Facebook, bem como 

dispositivos móveis – celulares, smartphones e tablets – fossem muito utilizados pela 

indústria de games na publicação de títulos, conseguindo grande aceitação em função do 
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número de usuários que possui. Inclusive, grandes sucessos como os social games23 Farmville 

(2009) e Mafia Wars (2011) e os mobile games24 Angry Birds (2009) e Candy Crush (2012) 

são provenientes destas plataformas. Esse fenômeno, intitulado de mercado indie, possibilitou 

que pequenos produtores publicassem seus títulos sem grandes quantias envolvidas no 

desenvolvimento e lançamento dos games. 

 
Se olharmos o que tem acontecido no mercado indie, dá pra afirmar que 
temos hoje uma nova indústria de games, completamente renovada e 
saudável. Nos últimos anos, houve uma explosão de ideias e produtividade 
graças à entrada em cena dos produtores independentes, primeiro no PC, 
depois nos smartphones e consoles. Com estúdios pequenos e ágeis (às vezes 
formados por uma só pessoa) e com a possibilidade de focarem em nichos, já 
que o investimento é baixo e não exige retornos milionários, os indies 
ocupam um espaço cada vez mais importante no mercado. O resultado 
disso? O público já abraçou a causa, seja aclamando experiências rápidas e 
viciantes como Angry Birds, seja fazendo projetos solitários e pouco 
ambiciosos como Minecraft [...]. (MIYAZAWA, 2016).  

 

O crescimento da indústria de indie games se deu especialmente com o surgimento de 

lojas virtuais de aplicações e jogos. Na área móvel, o lançamento do iPhone pela Apple em 

2007 e da sua loja de aplicações App Store (2019) em 2008 foram grandes marcos no 

mercado. Até então, segundo a experiência empírica da autora deste trabalho como 

empresária na área, as companhias telefônicas que forneciam serviço móvel trabalhavam no 

sistema de integradoras, fazendo o papel de intermediárias entre produtores e usuários. Os 

produtores tinham pouco controle sobre o real número de downloads que eram realizados de 

suas aplicações, bem como as integradoras que estabeleciam o valor a ser cobrado de cada 

download, deixando um pequeno percentual para o produtor, que girava em torno de 10%. 

Restava à produtora apenas confiar num relatório mensal fornecido pela integradora, com o 

número total de downloads e o valor a ser pago. Praticamente não havia formas de destacar os 

produtos, tais como redes de publicidade móvel, e a grande quantidade de formatos de telas e 

modelos de celulares dificultavam a rentabilidade, pois tornava-se necessário desenvolver 

aplicações que se ajustassem a cada um deles. 

Com a App Store (2019), o mercado amadureceu, pois serviu de modelo para as novas 

lojas virtuais. Nela, o produtor paga uma taxa anual, tendo o direito de publicar quantos 

aplicativos para iPhone Operating System (iOS) quiser durante esse período, precisando 

																																																								
23 Social game é o nome dado aos jogos digitais que tem como plataforma as redes sociais. 
24 Mobile game, ou jogo móvel, refere-se aos jogos digitais disponíveis em celulares, smartphones, 
tablets e demais plataformas móveis, com a ressalva de consoles e computadores portáteis, uma vez 
que estão associados as suas categorias originárias de console e PC, respectivamente. 
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renovar a licença através de novo pagamento para que eles continuem disponíveis. O modelo 

de negócios proposto estabeleceu que 70% do valor das aplicações pagas vão para a conta do 

produtor e os demais 30% para a Apple. Aplicações gratuitas não contabilizam. Os poucos 

formatos de tela que a sua linha de produtos apresenta facilita o desenvolvimento de 

aplicações. Ainda, conta com uma série de recursos na própria App Store (2019), bem como 

em aplicações adjacentes, como é o caso do AppAnnie (2019), um aplicativo que controla os 

downloads das aplicações diariamente, facilitando o controle das produtoras. Esse modelo de 

negócio acabou servindo como referência direta para o sistema operacional Android, do 

Google, disponível na maioria dos smartphones atuais, e sua loja Google Play (2019) e, sem 

dúvida, possibilitou a proliferação das produtoras de indie games.  

Lojas online de jogos para computadores, como a Steam (2019), por exemplo, seguem 

modelos parecidos. Até mesmo a indústria de consoles se rendeu ao mercado indie, como é o 

caso da Xbox Live (2017), loja de jogos digitais da Microsoft que permite a publicação e 

venda de títulos independentes, e da eShop, loja virtual da Nintendo (2019). 

Jogos sociais indies costumam ter formas de monetização que vão além da venda dos 

títulos ou da simples publicação de anúncios: 

 

Ao encorajar o acesso repetitivo às redes sociais, FarmVille promove o 
compartilhamento de informações, permitindo que companhias conduzam 
mineração de dados (data mining) e rastreamento de cliques (click-tracking), 
o que aumenta sua receita com anúncios. Em outras palavras, valores 
corporativos espreitam atrás dos outros valores mais positivos que o jogo 
apresenta. (FLANAGAN; NISSENBAUM, 2016, p. 39). 

 

Segundo Rodrigues, Fernandes e Bianchin (2016, p. 216), os jogos independentes vêm 

conquistando crítica e público nesta década. Alguns bons exemplos desses projetos autorais 

são Limbo (2010), que vendeu 300 mil cópias no mês de seu lançamento, e Minecraft (2011), 

cuja versão beta foi comprada por mais de 1 milhão de pessoas e hoje possui uma série de 

produtos licenciados, de brinquedos a roupas. Angry Birds (2009) é outro case de sucesso 

nesse mercado: 

 

Em 2014, a série passou a marca de 2 bilhões de downloads, fazendo com 
que duas em cada sete pessoas do planeta possuísse uma versão do game. 
Em 2012, a versão Angry Birds Space entrou para Guinness World Records 
como o jogo de smartphone mais rapidamente vendido de todos os tempos, 
alcançando 100 milhões de downloads em 76 dias (RODRIGUES; 
FERNANDES; BIANCHIN, 2016, p. 218). 
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Diante do exposto, pode-se sintetizar que a indústria de indie games cresceu 

substancialmente com a disseminação do acesso à internet, especialmente a banda larga, e do 

uso de aparelhos tecnológicos (tais como computadores, celulares, smartphones e tablets), a 

inclusão digital, o estabelecimento de grandes repositórios e lojas virtuais de aplicações e a 

difusão online dos bancos de códigos e das game engines. Tudo isso, somado a uma geração 

nativa digital dessas tecnologias, propiciou o surgimento de produtores autônomos de jogos 

que, mesmo com pequenas equipes ou até mesmo em projetos solo, conseguem sucesso junto 

a milhões de jogadores. Buscando a diferenciação de seus produtos, estes produtores 

independentes rompem com as grandes temáticas da indústria de jogos AAA, atendendo 

mercados de nicho na economia criativa, que encontra aporte na teoria d’A Cauda Longa, de 

Chris Anderson (2006, p. 5): “Ainda existe demanda para a cultura de massa, mas esse já não 

é mais o único mercado. Os hits hoje competem com inúmeros mercados de nicho, de 

qualquer tamanho. E os consumidores exigem cada vez mais opções”. Assim, Anderson 

(2006) aponta que a cultura e a economia estão em transformação, muito em função das 

transações online, tornando os produtos segmentados da indústria criativa tão atrativos quanto 

os de massa. 

O impacto dessa criativa indústria indie na então estabelecida indústria cultural, bem 

como as suas relações com a questão da identidade cultural local, são abordados nos tópicos 

que seguem. 

 

4.2 NOSSOS ÍDOLOS AINDA SÃO OS MESMOS: IDENTIDADE E INDÚSTRIA 

CULTURAL DE GAMES 

 

Entender identidade cultural é fundamental para nortear o leitor sobre a base teórica e 

conceitual usada neste trabalho. Com ela, é possível compreender a proposta de levar para os 

cursos superiores na área de games a formação interdisciplinar que valoriza os aspectos 

culturais no processo criativo do aluno, conforme lacuna detectada na práxis docente da 

pesquisadora e na breve análise das matrizes curriculares dos cursos, apresentadas 

anteriormente.  

Nas áreas das Humanidades e das Ciências Sociais Aplicadas, não há como falar de 

indústria cultural sem mencionar Adorno e Horkheimer (1947) em seu texto Dialética do 

Esclarecimento. Para os autores, ela é marcada pela homogeneização dos produtos culturais, 

que segue a mesma linha de pensamento do texto A obra de arte na época de suas técnicas de 

reprodução, de Walter Benjamin (1975): a obra de arte atrofia sua aura quando vira 



	 73 

mercadoria e passa a ser produzida em série. Para Adorno e Horkheimer (1947, p. 63), “a 

indústria cultural pode se ufanar de ter levado a cabo com energia e de ter erigido em 

princípio a transferência muitas vezes desajeitada da arte para a esfera do consumo.” 

Aliás, dentro desse contexto, Adorno e Horkheimer (1947, p. 69) colocam o homem 

como ser genérico perante a construção maldosa da indústria cultural, que o enxerga somente 

como cliente e empregado, reduzindo-o à condição de consumidor e não de cidadão. 

 
Em face da trégua ideológica, o conformismo dos compradores, assim como 
o descaramento da produção que eles mantêm em marcha, adquire boa 
consciência. Ele se contenta com a reprodução do que é sempre o mesmo. 
Essa mesmice regula também as relações com o que passou. O que é novo 
na fase da cultura de massas em comparação com a fase do liberalismo 
avançado é a exclusão do novo. A máquina gira sem sair do lugar. Ao 
mesmo tempo que já determina o consumo, ela descarta o que ainda não foi 
experimentado porque é um risco (ADORNO; HORKHEIMER, 1947, p. 
63). 

 

No que tange aos conteúdos midiáticos, Adorno e Horkheimer (1947, p. 59, grifos dos 

autores) ressaltam que: 

 
A breve sequência de intervalos, fácil de memorizar, como mostrou a canção 
de sucesso; o fracasso temporário do herói, que ele sabe suportar como good 
sport que é; a boa palmada que a namorada recebe da mão forte do astro; sua 
rude reserva em face da herdeira mimada são, como todos os detalhes, 
clichés prontos para serem empregados arbitrariamente aqui e ali e 
completamente definidos pela finalidade que lhes cabe no esquema. 
Confirmá-lo, compondo-o, eis aí sua razão de ser. Desde o começo do filme 
já se sabe como ele termina, quem é recompensado, e, ao escutar a música 
ligeira, o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros 
compassos, de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando 
ele tem lugar como previsto. O número médio de palavras da short story é 
algo em que não se pode mexer. Até mesmo as gags, efeitos e piadas são 
calculados, assim como o quadro em que se inserem. Sua produção é 
administrada por especialistas, e sua pequena diversidade permite reparti-las 
facilmente no escritório. A indústria cultural desenvolveu-se com o 
predomínio que o efeito, a performance tangível e o detalhe técnico 
alcançaram sobre a obra, que era outrora o veículo da Ideia e com essa foi 
liquidada. 

 

Os produtos da indústria cultural, além de homogêneos, são estereotipados. “Sob o 

poder do monopólio, toda cultura de massas é idêntica (ADORNO; HORKHEIMER, 1947, p. 

57). Até mesmo o que não foi pensado é traduzido segundo a ótica da reprodutibilidade, que 

“supera em rigor e valor todo verdadeiro estilo, cujo conceito serve aos amigos da cultura 

para transfigurar em algo de orgânico o passado pré-capitalista” (ADORNO; 
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HORKHEIMER, 1947, p. 60). Entende-se como estereótipo a partir de Lippmann (2008) que 

analisa a função dos estereótipos na representação da realidade do indivíduo, são imagens 

mentais que auxiliam os indivíduos no processamento da informação que fica delimitado 

entre o indivíduo e a realidade. Assim, os estereótipos sofrem forte influência do sistema de 

valores do indivíduo, tendo como função a organização e estruturação da realidade. 

 
[...] quando um sistema de estereótipos é bem fixado, nossa atenção é 
chamada para aqueles fatos que o apoiam, nos afastando daqueles que o 
contradizem. (...) o que é estranho será rejeitado, o que é diferente cairá em 
olhos cegos. Não vemos o que nossos olhos não estão acostumados a levar 
em conta. (LIPPMANN, 2008, n.p.) 

 

A respeito da indústria do entretenimento, Adorno e Horkheimer (1947, p. 60) 

apontam que todos consomem os produtos da indústria cultural, uma vez que ela “não dá 

folga a ninguém, tanto no trabalho quanto no descanso, que tanto se assemelha ao trabalho”, 

trecho que remete à teoria já apresentada de Jane McGonigal (2012) sobre os games. 

 
A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é 
procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado, para 
se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a 
mecanização atingiu um tal poderio sobre: a pessoa em seu lazer e sobre a 
sua felicidade, ela determina tão profundamente a fabricação das 
mercadorias destinadas à diversão, que esta pessoa não pode mais perceber 
outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1947, p. 64). 

 

O fim da Guerra Fria, datada pela queda do Muro de Berlim no final da década de 

1980, a ascensão dos países que compõem os Tigres Asiáticos e a propagação da internet 

comercial nos anos 1990, marcaram o estabelecimento do processo de globalização, definido 

por fluxos sociais, econômicos e migratórios, segundo relata Castells (2000) em sua obra A 

Sociedade em Rede. Nesse processo, esperava-se uma contemporaneidade homogeneizada em 

nível global, uma vez que os fluxos contemporâneos permitiriam, de alguma forma, uma mais 

rápida e eficiente propagação dos produtos da indústria cultural mundo afora. 

 

Nas redes globalizadas de produção e circulação simbólica se estabelecem as 
tendências e os estilos das artes, das linhas editoriais, da publicidade e da 
moda. Grande parte do que se produz e se vê nos países periféricos é 
projetada e decidida nas galerias de arte e nas cadeias de televisão, nas 
editoras e nas agências de notícias dos Estados Unidos e da Europa. 
(CANCLINI, 2015, p. 130).  
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Nas primeiras décadas da globalização, é perceptível que essa lógica permanece, uma 

vez que, como ressalta Castells (2000), os grandes nós dessas redes, desses fluxos ainda estão 

concentrados nos grandes centros metropolitanos.  

 
A América Latina também não está mal colocada na competição entre os 
países que compram mais entretenimento dos Estados Unidos. As cifras 
“melhoraram” nos últimos anos porque já não recebemos apenas filmes para 
cinema e programas televisivos, mas também vídeos, jogos e outras 
diversões (CANCLINI, 2015, p. 142).  

 

Um grande questionamento atual é descobrir quem poderá vir a exercer o controle nas 

redes de informação, uma vez que os conteúdos e os dispositivos tecnológicos advêm de 

países diferentes. 

 
O acesso a videogames [...] se generaliza através das televisões e 
computadores de uso doméstico. Os europeus se perguntam quem controlará 
estas redes: a produção audiovisual de informação e entretenimento está 
majoritariamente em mãos americanas, enquanto 70% das vendas mundiais 
de aparelhos eletrônicos para grande público são controladas por firmas 
japonesas (CANCLINI, 2015, p. 145). 

 

Esse fenômeno vai ao encontro de Castells (2000), que vê a cidade global sendo um 

processo e não mais um lugar: dessa forma, o que passa valer é a versatilidade das redes que 

possui. Canclini (2015, p. 32) complementa:  

 

A globalização supõe uma interação funcional de atividades econômicas e 
culturais dispersas, bens e serviços gerados por um sistema com muitos 
centros, no qual é mais importante a velocidade com que se percorre o 
mundo do que as posições geográficas a partir das quais se está agindo.  

 

Nesse sentido, “a globalização estimula a regionalização” (CASTELLS, 2000, p. 407). 

Stuart Hall (2000, p. 77) ressalta que: 

 
ao lado da tendência em direção à homogeneização global, há também uma 
fascinação com a diferença e com a mercantilização da etnia e da 
“alteridade”. Há, juntamente com o impacto do “global”, um novo interesse 
pelo “local”. A globalização (na forma da especialização flexível e da 
estratégia de criação de “nichos” de mercado), na verdade, explora a 
diferenciação local. Assim, ao invés de pensar no global como 
“substituindo” o local seria mais acurado pensar numa nova articulação entre 
“o global e “o local”.  
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Contrapor-se à tendência da homogeneização global e hegemônica da indústria 

cultural inclui os games no mercado internacional. Neste ponto reside um dos aspectos 

principais para compreender a relevância desta pesquisa. No debate sobre o global e o local, a 

questão da identidade cultural e a articulação entre seus atores torna-se primordial. 

 

No que diz respeito a atores sociais, entendo por identidade o processo de 
construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda um 
conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(is) prevalece(m) 
sobre outras fontes de significado. Para um determinado indivíduo ou ainda 
um ator coletivo, pode haver identidades múltiplas. No entanto, essa 
pluralidade é fonte de tensão e contradição tanto na auto-representação 
quanto nação social. (CASTELLS, 2001, p. 22). 

 

Nesse cenário, Castells (2001, p. 24, grifos nossos) classifica a existência de três 

identidades como núcleo da resistência à homogeneização cultural. São elas: 

 
- Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da 
sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação 
aos atores sociais, tema este que [...] se aplica a diversas teorias do 
nacionalismo. 
- Identidade de resistência: criada por atores que se encontram em 
posições/ condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da 
dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência 
com base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da 
sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos [...]. 
- Identidade de projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer 
tipo de material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade 
capaz de redefinir sua posição sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a 
transformação de toda estrutura social. Esse o caso, por exemplo, do 
feminismo que abandona as trincheiras de resistência da identidade e dos 
direitos da mulher para fazer frente ao patriarcado, à família patriarcal e, 
assim, a toda estrutura de produção, reprodução, sexualidade e personalidade 
sobre a qual as sociedades historicamente se estabeleceram. 

 

Dessa maneira, “a tendência em direção a “homogeneização global”, pois tem seu 

paralelo num poderoso revival da “etnia”, algumas vezes de variedades mais híbridas ou 

simbólicas, mas também frequentemente das variedades exclusivas ou essencialistas [...].” 

(HALL, 2000, p. 95, grifo do autor). 

Dentro desse processo, pode-se fazer um paralelo com a indústria mundial de games 

que, como ressalta Hall (2000), traz caraterísticas híbridas ou simbólicas, porém sempre 

reforçando um padrão estereotipado através de seus visuais e suas temáticas, como é mostrado 

mais adiante nesta pesquisa. 
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Em sua análise a respeito da produção global, Canclini (2015) incentiva a rever os 

padrões construídos pela indústria de entretenimento nos últimos anos: a forma como os 

países da América Latina consomem e se tornam dependentes da produção e dos padrões da 

indústria cultural, evitando contemplar em suas produções criativas aspectos culturais que 

tenham sintonia e compatibilidade com a identidade plural e diversa do Brasil ou mesmo 

latino-americana, não reconhecendo a sua pertinência. Há aqui o contraponto em que se 

encontra a indústria criativa nacional perante a indústria cultural, que homogeneiza as formas 

e narrativas de games. 

 

E na América Latina? [...] É difícil que os Estados intervenham nestas áreas 
estratégicas se a maioria dos ministérios e conselhos de cultura continuam 
acreditando que a cultura e identidade se limitam às belas-artes, e um pouco 
às culturas indígenas e rurais, ao artesanato e às músicas tradicionais. 
(CANCLINI, 2015, p. 146-147).  

 

Tal pensamento remete à tese de Norbert Elias (1994) em sua obra O processo 

civilizador, quando aponta a sociogênese entre cultura e civilização, derrubando a lógica da 

determinação, da história como sendo única.  

No entanto, como averiguado empiricamente nas atividades propostas nas duas 

edições da Fatecnologia pela pesquisadora junto aos seus discentes, pode-se hipoteticamente 

afirmar que os alunos consumidores de produtos desta indústria cultural, os jovens jogadores, 

foram construindo as suas identidades visual e cultural a partir da reprodutibilidade dos jogos, 

especialmente os AAA, frutos das indústrias hegemônicas japonesa e norte-americana. 

Mesmo mudando o seu perfil de tecnicista a criativo, eles ainda possuem como principal 

referência os estereótipos dados pela indústria cultural de jogos, sua principal fonte de 

entretenimento desde a infância. 

Aqui cabe fazer uma conexão desta questão identitária e histórica com o sujeito. Hall 

(2000) apresenta-o em tempos distintos: o sujeito do Iluminismo, o sociológico e pós-

moderno. Sobre o primeiro, Hall (2000, p. 10-11) afirma: 

 
O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana 
como indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado da capacidade de 
razão, de consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, 
que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e como ele se 
desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo - contínuo 
ou “idêntico” a ele ao longo da existência do indivíduo. O centro essencial 
do eu era identidade de uma pessoa. [...] era uma concepção muito 
“individualista” do sujeito e de sua identidade (na verdade a identidade dele: 
já que o sujeito do Iluminismo era usualmente descrito como masculino).  
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O sujeito sociológico, por sua vez, recebe influências das relações que mantém ao seu 

redor. 

 
A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo 
moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era 
autônomo e auto-suficiente, mas era formado na relação com “outras pessoas 
importantes para ele”, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e 
símbolos - cultura - dos mundos que ele/ela habitava. [...] a identidade é 
formada na “interação” entre o eu e a sociedade (HALL, 2000, p. 11).  

 

Por fim, o sujeito contemporâneo pós-moderno não apresenta características fixas de 

identidade: 

 

O sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tem identidade fixa, 
essencial ou permanente. A identidade torna-se uma “celebração móvel” 
[...]. É definida historicamente, não biologicamente. O sujeito assume 
identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 
unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades 
contraditórias empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 
identificações estão sendo continuamente deslocadas. [...] A identidade 
plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés 
disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural 
se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante 
e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos 
nos identificar - ao menos temporariamente (HALL, 2000, p. 12-13). 

 

Como se pode notar, os jogos digitais podem levar esses aspectos fragmentados do 

sujeito contemporâneo para a narrativa, especialmente no que tange ao protagonista. Trata-se 

da “[...] personagem básica do núcleo dramático principal, é o herói da história. Pode ser uma 

pessoa no grupo de pessoas com qualquer coisa que tenha capacidade de ação e de expressão” 

(COMPARATO, 2009, p. 76). Num jogo, é conhecido por personagem jogável; ou seja, com 

quem o jogador provavelmente faz a interação no jogo. Novak (2010, p. 157) lembra que “ele 

será o avatar do jogador e que, portanto, este deverá identificar-se e estabelecer conexão com 

esse personagem.” 

O personagem jogável não costuma ser o único dentro de um game: 

 

Os personagens de um game dividem-se em personagens de jogadores e 
personagens não-jogadores (também conhecidos como NPCs, uma 
abreviação de non-player characters). Às vezes um único jogador pode 
controlar vários personagens de jogador (frequentemente em grupo, como 
em uma equipe esportiva ou em tropas militares). Evidentemente, alguns 
games não contêm personagens. É o que acontece com a maioria dos games 
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de quebra-cabeça, nos quais o jogador interage apenas com o quebra-cabeça 
e não assume o papel de um personagem (NOVAK, 2010, p. 154, grifo da 
autora). 

 

Enquanto os personagens jogáveis são controlados pelo jogador, os NPCs “são criados 

e controlados pelo mecanismo de inteligência artificial (IA) do game.” (NOVAK, 2010, p. 

156). 

Para ter um mapeamento dos protagonistas das principais franquias de game AAA, foi 

utilizada a obra 1001 videogames para jogar antes de morrer, de Tony Mott (2013). De 1970 

a 2010, a década passada é a mais expressiva no livro, cujo recorte apresenta 536 games 

(APÊNDICE A). Ou seja, mais da metade dos jogos apresentados no livro, o que denota o 

aumento da importância deste setor. Uma vez tabulados e agrupados, nota-se a presença de 

treze grandes franquias, todas com quatro ou mais títulos, englobando 72 games, a maioria 

para console, conforme mostra a Tabela 3: 

 
Tabela 3 – Franquias de videogames mais citadas na década de 00 

Nº Franquia Anos Estilo Títulos 
1 Battlefield 2002 - 2009 FPS 4 
2 Call of Duty 2003 - 2009 FPS 4 
3 Final Fantasy 2000 - 2007 Ação / RPG 5 

4 Grand Theft Auto 
(GTA) 2001 - 2009 Ação / Aventura 8 

5 Guitar Hero 2005 - 2009 Música 4 
6 Halo 2001 - 2009 FPS / Estratégia 5 

7 Mario 2000 - 2009 
Ação / Corrida / Esportes/ 

Plataforma / Quebra-Cabeça / 
RPG / Simulação de Direção 

12 

8 Metal Gear Solid 2001 - 2008 Ação 5 
9 Metroid 2002 - 2007 Ação / FPS / Plataforma 5 
10 Resident Evil 2000 - 2009 FPS / Terror 4 
11 Star Wars 2001 - 2004 Ação / FPS / RPG 4 
12 The Legend of Zelda 2000 - 2009 Ação / Aventura 8 
13 Tom Clancy´s 2002 - 2008 Ação / FPS 4 

Fonte: Mott (2013) (adaptada). 
 

Esta tabela traz um cenário interessante sobre os aspectos culturais da indústria dos 

games, conforme estudo prévio apresentado em 2016 no XV SBGames pela autora deste 

trabalho, Érika Caramello (2016b). Quatro das treze franquias listadas são produzidas 

exclusivamente por estúdios japoneses: Mario, The Legend of Zelda, Final Fantasy e 

Resident Evil. Um aspecto que chama a atenção na maioria dessas franquias orientais é o 
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visual dos protagonistas, comumente atribuídas a desenhos orientais, tais como o chibi e 

mangá.  

Para Pinto (2017, p. 21, grifos da autora), também conhecido por visual super 

deformado: 

 

Chibi é um estilo de caricatura japonesa, amplamente divulgada em mangás 
e animes, pelo qual os personagens apresentam grandes cabeças e corpos 
pequenos. A desproporção é utilizada para evidenciar emoções fortes, como 
raiva ou extrema felicidade, enfatizando a expressão do rosto. No desenho 
do corpo humano, as proporções são medidas a partir do tamanho da cabeça. 
Enquanto que a proporção humana é de, aproximadamente, o tamanho de 
sete cabeças e meia, os Toys e a estética super deformada têm a proporção de 
cabeça 1:2, ou seja, a cabeça é metade do tamanho do corpo. Logicamente, 
há variações, cada criador pode inventar a proporção de seus personagens, 
todavia esta é a que mais se apresenta nas produções. 

 

No que tange ao mangá, Andrade e Carlos (2013, p. 10, grifos dos autores) ressaltam 

que existem três principais estilos visuais, determinados a partir de seu público-alvo: “os 

Shonen, que são mangás voltados para um público masculino jovem, os Shoujo, [...] para um 

público feminino jovem e os Seinen que são mangás voltados para um público adulto.”  

Citando como exemplos de mangás Shonens as histórias de Naruto (GRÁFICO 43) e 

Cavaleiros do Zodíaco, Andrade e Carlos (2013, p. 10-11) apontam que “Seus personagens 

são carismáticos, agindo muitas vezes como boa influência para aqueles a sua volta. São 

histórias de coragem e superação, que muitas vezes apresentam valores morais como amizade, 

união e trabalho de equipe.”  

 
Gráfico 43 – Personagens Sakura Haruno, Naruto Uzumaki e 
Sasuke Uchiha do mangá Naruto 

 
Fonte: Amara Japan (2017).  
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Como pode ser observado na imagem acima, desenhos deste gênero, considerado o 

mais vendido no Japão e no mundo, “Apresentam quase sempre também uma personagem 

feminina de beleza superior” (ANDRADE; CARLOS, 2013, p. 11), reforçando o estereótipo 

visual em detrimento do protagonismo, muito comum neste tipo de personagem na indústria 

cultural. 

O segundo estilo, intitulado Shoujo, apresenta “histórias de enredos melodramáticos, 

romances impossíveis, separações, conflitos emocionais ou até mesmo rivalidades entre 

amigas. Apresentam um clima mais leve e um traço mais delicado” (ANDRADE; CARLOS, 

2013, p. 11). Para Oi (2008, p. 84):  

 
A partir da década de 1940, Jun'ichi (Nakahara) passou a exagerar ainda 
mais na expressividade e no tamanho dos olhos de suas protagonistas [...]. 
Também é o responsável por inserir flores no fundo das imagens, 
característica gráfica que se tornou marca do universo feminino. As flores 
além de decorar visualmente a narrativa passaram a ser utilizadas como 
reflexo da personalidade da protagonista ou do sentimento desta. 

 

O mangá Sakura Card Captors (GRÁFICO 44) é um exemplo desse gênero. 

 
Gráfico 44 – Mangá shoujo Sakura Card Captors 

 
Fonte: Jovem Nerd (2017).  

 

Por fim, os mangás Seinens “trazem histórias que apresentam mais seriedade, muitas 

vezes apresentando temas sérios como psicologia e moralidade, com um alto teor de violência 

extrema ou terror psicológico” (ANDRADE; COSTA, 2013, p. 11). Nesta categoria entram os 

mangás eróticos, denominados Hentai, que apresentam forte conotação sexual, geralmente 

colocando em primeiro plano o corpo feminino como subjugado. 
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Gráfico 45 – Mangá seinen Lobo Solitário 

 
Fonte: Torre de Vigilância (2017). 

 

Após essa breve explanação sobre o visual japonês presente nos games Mario, The 

Legend of Zelda e Final Fantasy, pode-se perceber que os personagens protagonistas destes 

títulos retratam homens europeus, em essência. Aliás, a descrição do Mario, protagonista da 

maior franquia listada, com um total de doze games, é bem explícita nesse sentido: um 

encanador italiano, com pele clara e olhos azuis.  

 
Gráfico 46 – Mario, da franquia de game Mario 

 
Fonte: Nintendo (2019). 

 

Quando apresentado na década de 1980, Mario (chamado então de Jumpman) tinha 

como objetivo salvar a loira princesa Pauline (atual Peach) das garras do Donkey Kong, um 
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gorila que fazia alusão direta ao filme King Kong (1933), que mostra como a própria indústria 

cultural faz autorreferência de seus produtos. 

 
Gráfico 47 – Tela do game Donkey Kong 

 
Fonte: Nintendo (2019). 

 

Como oito games listados, The Legend of Zelda traz em seu nome outra princesa, 

Zelda, embora seu papel seja secundário na trama: o protagonista Link que precisa resgatá-la 

do vilão. Entre os protagonistas das franquias analisadas, Link é “o único da amostra que tem 

as feições de um menino, embora em alguns títulos da franquia ele já se apresente crescido. É 

loiro, branco e tem orelhas pontudas, marca comum nos personagens da franquia” 

(CARAMELLO, 2016b, p. 2).  

 
Gráfico 48 – Zelda e Link, da franquia The Legend of Zelda 

 
Fonte: Nintendo (2019). 
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Em Final Fantasy, por sua vez, o protagonista Cecil Harvey tem o visual mangá: é 

alto, com pele pálida, olhos azuis e cabelos brancos, que também reforça o padrão visual 

eurocêntrico 

 

Gráfico 49 – Cecil Harvey, protagonista da 
franquia Final Fantasy 

 
Fonte: Square Enix (2019). 

 

Mesmo na franquia Resident Evil (RE), que conta com protagonistas diferentes para 

cada um dos quatro títulos da amostra, todos possuem características ocidentais:  

 

a) Leon – RE 4: policial militar alto, branco, com cabelos castanho claro e olhos 

claros;  

b) Chris – RE 5: militar alto, branco, com cabelos castanho escuro; 

c) Claire – RE Code: Veronica: irmã de Chris, mulher branca, magra, com cabelos 

avermelhados e olhos azuis. Ao contrário dos demais personagens, não veste trajes 

militares e porta apenas uma arma. Suas roupas são justas e decotadas. 

d) Rebecca – RE Zero: policial paramédica branca, baixa, com cabelos curtos escuros 

e lisos, olhos verdes.  
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Gráfico 50 – Protagonistas Leon, Chris, Claire e Rebecca da 
franquia Resident Evil 

 
Fonte: Capcom (2019) (adaptado). 

 

Outra proximidade que a franquia RE tem com a maioria das franquias ocidentais da 

amostra é a temática bélica, presente em Call of Duty, Halo, Metal Gear Solid e Tom 

Clancy’s. Seus protagonistas também seguem o perfil ocidental, “reforçando o predomínio de 

[...] homens, brancos, (descendentes de) europeus e heterossexuais, que estão a serviço da 

guerra” (CARAMELLO, 2016b, p. 4).  

Ghost, protagonista de Call of Duty, aparece em parte do jogo apesar de ser um FPS. 

Trata-se de um militar branco em busca de um ultranacionalista russo.  

 
Gráfico 51 – Protagonista Ghost no game Call of Duty – 
Modern Warfare  

 
Fonte: Infinity Ward (2019). 

 

Solid Snake, protagonista de Metal Gear Solid, é um agente especial branco, com 

cabelos castanhos e olhos claros. 
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Gráfico 52 – Protagonista Solid Snake no game Metal Gear 
Solid 4: Guns of the Patriots 

 
Fonte: Kojima Productions (2019). 

 

A mesma descrição pode ser vista em Sam Fischer, personagem principal da franquia 

francesa Tom Clancy’s.  

 
Gráfico 53 – Sam Fisher na franquia de 
game Tom Clancy’s 

 
Fonte: Ubisoft (2019) (adaptado).  

 

Cabe salientar aqui que, embora pareça que a sua versão em 2005 tenha traços de uma 

pessoa negra, isto foi resultado de um problema técnico na renderização na versão do game 

para Xbox, que ficou escura.  

Já a franquia americana Halo tem como protagonista John-117 “Master Chief”, um 

militar alto e forte, cuja face não chegou a ser revelada nos jogos do recorte.  
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Gráfico 54 – Master Chief em Halo 

 
Fonte: Bungie (2019). 

 

Por fim, mesmo sendo do gênero FPS, a franquia sueca Battlefield mostra em seu 

encarte o perfil de um militar com o mesmo biótipo dos anteriores.  

 
Gráfico 55 – Encarte do game Battlefield 2  

 
Fonte: Eletronic Arts (2019). 

 

Assim como a indústria bélica, a indústria automobilística também está presente entre 

as franquias de games AAA, mais precisamente no GTA. No entanto, por ser uma franquia de 

game cujo desafio dos títulos é roubar carros, atropelar pessoas e praticar atividades ilícitas 

afins, os perfis de protagonistas se alteram substancialmente. 

 



	 88 

A franquia mais polêmica de todas é a escocesa Grand Theft Auto (GTA), 
com oito games listados, muitos proibidos em diversos países. Sua temática 
gira em áreas periféricas e suburbanas, sempre associadas com crimes, tais 
como tráfico de drogas, atropelamento de pedestres, etc. Cada título costuma 
ter um protagonista diferente. Por exemplo, no GTA: San Andreas, o 
protagonista é Carl Johnson, conhecido como CJ, um bandido negro, 
tatuado, que mora na periferia. Já no título GTA IV: The Ballad of Gay 
Tony, como o próprio nome remete, o protagonista é Gay Tony, um 
homossexual [...], drogado, que busca ajuda para recuperar a sua boate. Os 
biotipos de ambos os protagonistas citados acima da franquia GTA, apesar 
de serem homens em plena forma física, nada lembram os demais já listados. 
(CARAMELLO, 2016b, p. 3-4). 

 

Personagens como Carl Johnson e Gay Tony com perfis mais periféricos são 

abordados de forma a reforçar estereótipos negativos.  

 

Gráfico 56 – Carl Johnson e Gay Tony, da franquia GTA  

 
Fonte: Rockstar (2019) (adaptado). 

 

Como pode ser visto na fala de Alejandro Gonzales (apud MARTEL, 2015, p. 365), 

criador da empresa colombiana de social games Brainz, que atua junto a produtoras norte-

americanas, temáticas periféricas, tais como as latinas, não despertam interesse da indústria: 

 
Trabalhamos com os estúdios norte-americanos, mas continuamos a usar as 
temáticas deles [...]. Bem que tentamos criar video games ‘latinos’, mas não 
deu certo. O ‘toque’ latino não funciona. O conceito não cola nesse setor. 
Infelizmente, um game latino é algo que não existe. 

 

O mesmo acontece na representação das protagonistas femininas em games. Na 

amostra selecionada a partir do livro de Mott (2013), Samus Aran, protagonista da franquia 

Metroid, é mais combativa quando está usando o seu exoesqueleto, tanto que pouco remete a 
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um corpo feminino, enquanto Claire, já citada acima na franquia RE, é a única das 

protagonistas de sua franquia que não tem perfil militar. As formas físicas de ambas são 

ressaltadas com roupas justas e provocantes: no caso de Samus, quando se encontra sem seu 

exoesqueleto, veste uma peça única, evidenciando seus seios, cintura e quadris. 

 

Gráfico 57 – Samus Aran, da franquia de game Metroid 

 
Fonte: Retro Studios (2019) (adaptado). 

 

O que preocupa nessa ligação dos jogadores com seus personagens são os reforços de 

esteriótipos e a predominância da temática armamentista que a maioria dos jogos das 

franquias da amostra apresentam, o que Hall (2000) colocou como sujeitos do Iluminismo. 

Como McGonigal (2012, p. 42) diz, “um bom jogo é uma oportunidade única de estruturar a 

experiência e provocar uma emoção positiva”. Como se pode perceber, até a década passada, 

a indústria cultural de games AAA ocidental ainda estava neste estágio, extremamente 

centralizada em países desenvolvidos e exaltando a supremacia branca-bélica, sexualizando 

protagonistas femininas e associando perfis periféricos com criminosos. Mas esse cenário 

vem mudando nesta década a partir da busca por uma melhor representação entre o jogador e 

o personagem, proporcionada especialmente pelos indie games, tema para o próximo tópico. 
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4.3 AS APARÊNCIAS NÃO ENGANAM: MUDANÇAS NOS ESTEREÓTIPOS 

 

Jenkins (2009) aponta que desenvolvedores de jogos têm gradativamente percebido 

que as suas responsabilidades estéticas estão atreladas à ética na criação do conteúdo 

produzido, e se faz necessário que a indústria repense o uso da violência, de estereótipos e 

busque rever e enxergar novos valores vigentes e lutas políticas de emancipação que não são 

exploradas na indústria. Sobre os estereótipos, Isbister (2006) revela que o uso de estereótipos 

é comum, pois facilita o entendimento do personagem e reduz o tempo da sua produção.  

O trailer do game Street Fighter V chama a atenção ao retratar de maneira 

estereotipada tanto a personagem Laura, quanto o cenário da luta. Sobre a personagem, Laura 

é brasileira no game e luta aplicando golpes de capoeira e jiu-jitsu. Inspirado nisso, ela veste 

um traje de capoeira nas cores verde e amarela, sendo que a região das nádegas está coberta 

apenas por uma rede, ficando exposto o biquíni fio dental que utiliza, como pode ser visto no 

Gráfico 58.  

 
Gráfico 58 – Detalhe da calça da personagem Laura no trailer 
do game Street Fighter V 

 
Fonte: Capcom (2019). 

 

A personagem também veste um top extremamente curto, que deixa os seus seios bem 

ressaltados e a barriga à mostra.  
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Gráfico 59 – Detalhe do top da personagem Laura no trailer do 
game Street Fighter V 

 
Fonte: Capcom (2019). 

 

Esta concepção visual da personagem merece uma breve análise. Conhecida por trazer 

personagens brasileiros como protagonistas, a franquia Street Fighter geralmente se vale da 

predominância das cores verde e amarelo para retratá-los, mesmo não sendo uma combinação 

cromática muito utilizada pelos brasileiros. Vide os casos de Blanka e Sean Matsuda, 

personagens da série. 

 
Gráfico 60 – Blanka e Sean Matsuda, da franquia Street Fighter 

 
Fonte: Capcom (2019). 

 

O verde-amarelismo é um recurso muito utilizado para representar a identidade 

brasileira. Neste trabalho, tais cores aparecem nas peças que constituiam o circuito da 

atividade Jogos e Identidades Culturais da Fatecnologia 2017, especialmente nas obras de 

Tarsila do Amaral e Romero Britto, além do grafite d’Os Gêmeos. A propósito, Abaporu é 

uma obra icônica do movimento Verde – Amarelo que, segundo Velloso (1993), enfatizava o 

patriotismo e a idealização do país, sob a liderança de Cassiano Ricardo, Menotti Del Picchia 

e Plínio Salgado.  
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Para estes intelectuais, a construção de um projeto de cultura nacional deve 
comportar um retorno idílico às tradições do país. No manifesto Nhengaçu, 
os verde-amarelos rememoram o período colonial como o momento áureo de 
nossa civilização devido à integração pacífica entre o elemento colonizado e 
o colonizador. A cultura brasileira é sempre percebida como uma esfera 
isenta de conflitos, onde reina a integração e a harmonia. O elemento tupi é 
eleito o cerne da nacionalidade brasileira por simbolizar a passividade, 
identificada como o canal perfeito de absorção étnica e cultural. A chegada 
dos portugueses ao Brasil teria inaugurado um tempo que não se esgotou 
simplesmente no processo de colonização, mas que permanece ao longo de 
toda a nossa história devido à plenitude de seus valores. (VELLOSO, 1993, 
p. 10). 

 

 Essa unidade é ressaltada de outra forma por Darcy Ribeiro (2015) em sua obra O 

Povo Brasileiro, que aponta a existência de vários Brasis na história: crioulo, caboclo, 

sertanejo, caipira, gaúcho, matuto e gringo, estes três últimos agrupados no que ele chama de 

Brasis sulinos. Alguns destes grupos, aliás, foram lembrados pelos alunos ao se 

autorretratarem na atividade prática Jogos e Identidades Culturais realizada na Fatecnologia 

2017. Pelo seu tamanho continental que agrupa diferentes grupos humanos, tão distintos entre 

si, não é tarefa fácil criar um personagem brasileiro apenas pela representação de seu biótipo.  

 
O Brasil [...] desenvolve-se como subproduto de um empreendimento 
exógeno de caráter agrário mercantil que, reunindo e fundindo aqui as 
matrizes mais díspares, dá nascimento a uma configuração étnica de povo 
novo e o estrutura como uma dependência colonial-escravagista da formação 
mercantil-salvacionista dos povos ibéricos. [...] 
É simplesmente espantoso que esses núcleos tão iguais e tão diferentes tenho 
mantido aglutinados numa só nação. [...] Ocorreu o extraordinário, nos 
fizemos um povo-nação, englobando todas aquelas províncias ecológicas 
numa só entidade cívica e política. (RIBEIRO, 2015, p. 203-204). 

 

Desta maneira, a questão da nação consegue dar a tônica na representação da 

identidade cultural brasileira, reforçando o que Castells (2001) chama de identidade 

legitimadora. Smith (1997, p. 76) vê que tanto os mitos, quanto os símbolos estão 

relacionados ao nacionalismo. 

 
Estes símbolos e cerimoniais estão tão integrados ao mundo em que vivemos 
que, na maioria dos casos, não percebemos. Entre eles figuram os atributos 
evidentes das nações (bandeiras, hinos, desfiles, moedas, capitais, 
juramentos, costumes folclóricos, museus de arte e costumes populares, 
monumentos aos mortos, cerimônias em recordação aos mortos pela pátria 
passaportes, fronteiras, etc.), assim como aspectos menos latentes (como as 
afeições nacionais, a paisagem, os heróis e heroínas populares, os contos de 
fadas, a etiqueta, os estilos arquitetônicos, o artesanato, o planejamento 
urbano, os procedimentos legais, as práticas educativas e os códigos 



	 93 

militares), que são costumes, estilos, e formas de se comportar e sentir 
peculiares que são compartilhadas pelos membros de uma comunidade de 
cultura histórica. (SMITH, 1997, p. 70). 

 

Aplicando nos personagens brasileiros retratados no Street Fighter, as cores da 

bandeira nacional prevalecem como elemento máster da representação nacional. 

Outro game recente que traz um personagem brasileiro com elementos desta 

representação é Overwatch, do estúdio Blizzard Entertainment (2019). Este jogo, que 

contempla personagens de diferentes nacionalidades, bem como seres ficionais, apresenta o 

brasileiro Lúcio (GRÁFICO 61). Conforma apresentação prévia neste trabalho, o personagem 

é um rapaz negro com grandes dreads no cabelo e roupas nas cores da bandeira do Brasil. 

Possui espécie de alto-falantes junto ao seu corpo e patins in line nos pés, que se movem 

rapidamente, podendo ser feita uma analogia direta aos trios elétricos, costumeiros no 

carnaval da Bahia. 

 
Gráfico 61 – Personagem Lúcio do game Overwatch 

 
Fonte: Blizzard Entertainment (2019). 

 
Dentre os personagens do game, Lúcio está na categoria Suporte, que ocupa um papel 

secundário na trama. Ou seja, não está na linha de frente de personagens classificados nas 

categorias Ofensivos, Defensivos e Tanque. Interessante perceber que, na mesma categoria de 

Lúcio, está Symmetra, personagem que representa a Índia, outro importante país periférico no 

contexto global que pertence ao bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e 

África do Sul (Brics). 

Como lembra Bobany (2008, p. 81), “Jogos e seus protagonistas são, portanto, uma 

evolução da mídia, espelhando nossos desejos e profundas aspirações. O estudo desses 

desdobramentos pode ser a chave para decifrar quem somos e o que de fato valorizamos”. No 
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entanto, enquanto agente atuante na indústria de games, a pesquisadora aponta que é preciso 

atenção pois, na contemporaneidade, as ciências sociais vêm mostrando que “as velhas 

identidades, que por tanto tempo estabilizar o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir 

novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 

unificado.” (HALL, 2000, p. 7). Para Castells (2000, p. 39), identidade é “o processo pelo 

qual um ator social se reconhece e constrói significado principalmente com base em 

determinado atributo cultural ou conjunto de atributos, a ponto de excluir uma referência mais 

ampla a outras estruturas sociais”. Já Araújo e Lima (2019) complementam, afirmando que a 

identidade cultural é a forma como os sujeitos sociais incorporam e expressam elementos da 

cultura do grupo do qual fazem parte. 

Voltando à Laura do Street Fighter V, seu traje em nada se assemelha ao utilizado 

pelos reais praticantes de jiu-jitsu, que habitualmente utilizam um quimono; ou de capoeira, 

que costuma ser na cor branca, composto por uma calça larga e uma blusa ou camiseta 

(GRÁFICO 62). Entende-se que o jogo não é uma reprodução do real. No entanto, corre-se o 

risco de descaracterizar a cultura local, distorcendo para toda uma geração as verdadeiras 

características dos trajes da capoeira.  

 

Gráfico 62 – Traje original para prática de capoeira 

 
Fonte: Mujeres Letales (2017). 

 

O cenário do trailer do Street Fighter V também é repleto de estereótipos associados 

ao Brasil: numa favela carioca, vê-se a taça da Copa do Mundo de futebol masculino no lugar 

do Cristo Redentor, passistas de escola de samba dançando freneticamente com seus trajes de 



	 95 

passarela do samba e um menino trajando um uniforme inspirado na seleção masculina de 

futebol.  
Gráfico 63 – Cenário do trailer do game Street Fighter V 

 
Fonte: Capcom (2019). 

 

Essa tríade “mulher, samba e futebol” foi muito explorada a partir da década de 1970 

pelos governos militares na promoção do país no exterior, através da Empresa Brasileira de 

Turismo (Embratur). Por mais que esse imaginário permaneça de certa maneira nos dias 

atuais, algumas mudanças vêm acontecendo, pelo menos internamente. Por exemplo, a partir 

de 2013, o uso das camisas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ficou associado à 

elite econômica e à direita política no país, que iniciou as suas manifestações com o 

movimento pró-impeachment da então Presidenta da República Dilma Rousseff, persistindo 

até a atualidade com pautas anti-esquerda. No que tange ao samba e à representação da 

mulher no carnaval, recentemente, houve uma alteração drástica do visual da Globeleza, 

personagem utilizada pela Rede Globo de Televisão nas vinhetas e chamadas da transmissão 

dos desfiles de carnaval em sua emissora.  

 

Gráfico 64 – Evolução da personagem Globeleza 

 
Fonte: Memória Globo (2017).  
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A personagem que, entre os anos de 1990 a 2016, sempre foi apresentada nua, coberta 

apenas com pinturas corporais, surgiu em 2017 com trajes que remetem aos carnavais 

populares Brasil afora. Segundo o site Memória Globo (2017), “A vinheta do Carnaval 

Globeleza 2017 é uma celebração de vários ritmos. Frevo, maracatu, axé, bumba meu boi e a 

festa tradicional da Avenida estão representados”. 

 
Gráfico 65 – Globeleza versão 2017 

 
Fonte: Catraca Livre (2017).  

  

Essa mudança é atribuída ao renascimento do movimento feminista no Brasil a partir 

de novembro de 2015, denominado Primavera das Mulheres, que saiu às ruas do Brasil e 

utiliza especialmente as redes sociais para divulgar e debater questões de equidade de gênero. 

Mas esse tipo de argumento não pode ser utilizado de maneira isolada. O fato é que, apesar de 

ainda não receber salários iguais aos dos homens, as mulheres brasileiras representam mais da 

metade da população do país, são a maioria nas universidades e detêm um poder de compra 

que não pode ser ignorado pelas empresas, inclusive as de mídia. Até nos games as mulheres 

compõem o maior número de jogadores.  

Soma-se a isso o poder de alcance e mobilização feminina a partir algumas hashtags 

difundidas nas redes sociais, especialmente Facebook e Twitter, tais como #chegadefiufiu 

(uma iniciativa que gerou uma grande pesquisa sobre assédio sexual em locais públicos), 

#primeiroassedio (que relatou 90 mil casos de assédio sexual, especialmente de mulheres), 

#meuamigosecreto (que expôs casos de assédio masculino, tendo como principais 

denominações que designam atitudes machistas os termos manterrupting25, bropriating26, 

																																																								
25  Segundo Think Olga (2017), manterrupting vem do inglês man (homem) e interrupting 
(interrupção), significando “homens que interrompem”, comportamento comumente visto em eventos 
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mansplaining27 e gaslighting28 especialmente em ambientes corporativos), #nemumaamenos 

(movimento que se iniciou na Argentina na forma de protestos reais e virtuais contra os 

feminicídios do país, tendo como estopim o estupro e o assassinato de Lucía Perez, uma 

jovem de 16 anos, e se difundiu em diversos países, incluindo o Brasil), 

#mexeucomumamexeucomtodas (que contou com apoio de muitas celebridades feministas da 

Rede Globo a partir da divulgação de um escândalo envolvendo os assédios sofridos por uma 

figurinista da emissora vindos do ator José Mayer), #metoo (que divulgou casos de assédio 

sexual sofridos por atrizes de Hollywood) e #porramaridos (que expôs casos da chamada 

carga mental, que é a desigualdade na distribuição de responsabilidades entre homens e 

mulheres nas tarefas domésticas, sobrecarregando-as). Em tempos de diminuição de audiência 

da TV aberta para conteúdos via streaming e on demand, especialmente aqueles disponíveis 

em plataformas como YouTube e Netflix, repensar a representação da mulher atual é 

essencial. 

Voltando aos games, a personagem Lara Croft, da franquia Tomb Raider, também foi 

construída originalmente com forte apelo sexual, tanto que sempre foi um game do gênero 

TPS, pois, como apontam Flanagan e Nissenbaum (2016, p. 80), “o ponto de vista e 

representação da personagem nos jogos Tomb Raider se inter-relacionam para moldar Lara 

Croft como um objeto de prazer voyeurístico [...].” Sobre este tema, Bobany (2008, p. 68-69) 

complementa:  

 
[...] tipo de protagonista comum nos games e em muitas outras mídias de 
cultura pop é a mulher fetichizada. De todas, a mais conhecida é Lara Croft, 
da série Tomb Raider, que já teve sua figura levada cinema pela atriz 
Angelina Jolie. Apesar de ser a mais famosa, Lara não foi a primeira, nem é 
único exemplo. Este tipo de personagem feminina, com físico perfeito, é 
muito comum nos jogos de luta, como as séries Tekken ou DOA. De fato 
muitos desses jogos se tornaram famosos por suas protagonistas sexies, que 
chegam a lançar subprodutos, como os jogos de vôlei de praia, usando 
roupas de banho. Esse arquétipo é bastante comum em outros estilos de 

																																																																																																																																																																													
mistos quando mulheres não conseguem finalizar suas falas devido a interrupções dos colegas 
homens.  
26 O termo bropiating é uma junção de bro (curto para brother, irmão, mano) e appropriating 
(apropriação) e se refere a quando um homem se apropria da ideia de uma mulher e leva o crédito por 
ela em reuniões” (THINK OLGA, 2017). 
27 União de man (homem) e explaining (explicar), mansplaining refere-se a um homem explicar a fala 
de uma mulher, como se ela não fosse capaz de compreender o que fala ou se soubesse menos que seu 
interlocutor masculino (THING OLGA, 2017). 
28 “Gaslighting é a violência emocional por meio de manipulação psicológica, que leva a mulher e 
todos ao seu redor acharem que ela enlouqueceu ou que é incapaz. É uma forma de fazer a mulher 
duvidar de seu senso de realidade, de suas próprias memórias, percepção, raciocínio e sanidade” 
(THINK OLGA, 2017).	
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games e são poucos os jogos que não exibem personagens fetichizadas, 
mesmo que em papel secundário ou de vilã, como na série Sin. 
De certo modo esse personagem é o menos interessante dos pontos de vista 
cultural e artístico. Ele tem claro apelo sexual principalmente no que se 
refere ao público adolescente [...]. As influências de estilo que essas 
protagonistas herdam das heroínas de histórias em quadrinhos são óbvias, 
com origem na pin-up girl das décadas de 1940 e 1950.  

 

O fato é que até mesmo a personagem Lara Croft sofreu transformações visíveis em 

seu visual: no jogo Raise of the Tomb Raider (2015), seu corpo deixou de ser excessivamente 

curvilíneo para assumir feições mais próximas da realidade e suas roupas passaram a cobrir 

mais o corpo, como pode ser visto na versão à direita no Gráfico 58. 

 
Gráfico 66 – Evolução da personagem Lara Croft, do game Tomb Rider 

 
Fonte: Square Enix (2019) (adaptado). 
 

No entanto, como ressaltam Lima e Pina (2017, p. 19) no documento de seu TCC 

Ilana, na mesma proporção que suas roupas tornaram-se maiores, seu poder bélico diminuiu: 

as pistolas foram substituídas por arco e flechas no início do jogo, “fragilizando a capacidade 

feminina de agir da mesma forma que os personagens masculinos.” Isso vai contra os 

preceitos de empoderamento, que, segundo Paulo Freire (1992), refere-se a grupo, pessoa ou 

instituição que realiza de forma autônoma as ações que a levam a evoluir e a crescer. Dessa 

maneira, Murdock (1990) e sua Jornada da Heroína, que privilegia o protagonismo feminino, 

deve ganhar cada vez mais espaço junto ao monomito de Campbell (2007) em sua Jornada do 

Herói, muito utilizado desde os anos 40 em diferentes tipos de narrativas. 

Sabe-se da influência que os produtos midiáticos têm no estabelecimento de padrões 

sociais e de comportamento, que acabam impactando de alguma maneira na construção da 

identidade. É a fragmentação cultural do sujeito pós-moderno, em que seus pedaços perdem o 

sentido de suas origens culturais, visuais e étnicas, desmembrando e se distanciando do 

significado original, tornando-se, assim, uma metáfora de sujeito.  

Novak (2010, p. 155) analisa pela linha dos estudos de recepção quando aponta que 

ficção e realidade, muitas vezes, possuem uma linha tênue: 
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Um efeito interessante, conhecido como interação parassocial, pode ocorrer 
quando o público torna-se tão ligado aos personagens que começa a acreditar 
que são pessoas reais. Esse efeito ocorre com telespectadores que 
estabelecem fortes vínculos com os personagens do mundo de faz-de-conta 
que observam semana após semana em novelas. Os vilões são detestados 
pelos telespectadores e é comum que recebam cartas ameaçadoras (enviadas 
para os personagens, não para os atores). A interação parassocial é um 
fenômeno extremamente poderoso, embora os telespectadores não assumam 
o papel de nenhum dos personagens da novela e sejam apenas observadores 
passivos. Esse tipo de ligação com o personagem não poderia ser ainda mais 
forte nos games?  

 

Dentro dessa linha, cabe levantar a questão muitas vezes abordada pela mídia 

brasileira de que games com temáticas violentas levam à prática de violência fora do jogo. 

Isso fez parte de um artigo da autora Érika Caramello (2016a) apresentado no XXXIX 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), que aconteceu em setembro de 

2016, em São Paulo (SP).  

Coincidentemente, o gênero de jogo de tiro é um dos mais vendidos pela indústria 

cultural de games AAA. Da amostra levantada na década passado por Mott (2013) e 

apresentada anteriormente, Battlefield, Call of Duty, Halo e Tom Clancy’s são alguns dos 

títulos que contemplam este gênero. No entanto, o tiro permeia outras tramas, tais como GTA, 

Metroid e Star Wars. 

 
Tanto a estetização quanto a espetacularização da violência vêm sendo 
bastante potencializadas nos jogos eletrônicos, em que a morte cada vez 
mais violenta passa a ser sinônimo, muitas vezes, de grandes vendas. [...] 
eliminar pessoas, animais ou outros tipos de criaturas é o objetivo final. 
Seduzidos pelo desafio de vencer as batalhas imaginárias de aumentar os 
escores, os gamers não conseguem perceber o nível de violência existentes 
nas imagens (ALVES, 2009, p. 104). 

 

O inimigo sempre está presente nos games. No modelo de GDD proposto pela obra 

Level Up, o autor Scott Rogers (2013) coloca-o sob duas formas principais: inimigos 

específicos de nível e bosses, estes últimos podendo ser comparados aos grandes vilões.  

Vale salientar que, por mais que o conceito de ódio pareça estar presente quando se 

fala em inimigo, Huizinga (2008, p. 232) aponta que isso não é o primordial em um jogo: 

 
Todo “outro” grupo é sempre amigo ou inimigo do nosso. Evidentemente 
que por inimigo não se deve entender o inimicus [...], ou seja, uma pessoa 
que se odeia, e muito menos uma pessoa perversa, mas pura e simplesmente 
o hostis [...], ou seja, o estranho ou estrangeiro que está barrando o caminho 



	 100 

de nosso grupo. Essa teoria recusa-se a considerar o inimigo sequer como 
um rival ou um adversário: acontece simplesmente que ele está em nosso 
caminho e, portanto, precisa ser destruído. 

 

Em estudo comparativo com autores que trabalham a construção de personagens, 

incluindo no GDD de Rogers (2013), tem-se o seguinte quadro: 

 
Tabela 4 – Comparativo de perfis de personagens 
PERSONAGEM COMPARATO JUNG ROGERS 

Avatar Protagonista Herói Personagem do jogador 
Amigos Coadjuvantes Mentor 

Aliados 
Mensageiro 

Personagens principais da 
história 

Inimigos Antagonista Guardião 
Sombra 
 

Inimigos específicos de 
nível 
Boss 

Ambíguos Coadjuvantes Trapaceiro  NPCs 
Fontes: Comparato (2009), Jung (apud NOVAK, 2010) e Rogers (2013) (adaptado). 

 

Os jogos digitais são produtos culturais da indústria de entretenimento e essa indústria 

cultural, por estar ligada ao mercado global, apropria-se das formas de produção. Por isso, 

devem transmitir felicidade, segundo a teoria de McGonigal (2012). Isso remete à Sociedade 

do Espetáculo, de Guy Debord (1997), que definiu o espetáculo como o conjunto das relações 

sociais mediadas pelas imagens.  

É interessante ver como a indústria de games adapta a realidade em suas tramas. 

Exemplo disso é a questão da morte, mesmo nos jogos de tiro. Na maioria dos jogos, é 

estipulada uma quantidade de vidas para o personagem jogável. Isso permite que o jogador 

permaneça jogando por mais tempo. Uma vez perdidas todas as vidas, os games oferecem 

oportunidades para comprar novas vidas, seja com pontos acumulados no próprio jogo ou 

com dinheiro, real ou virtual; solicitar vidas a outras pessoas, recurso muito utilizado nos 

social games; aguardar um tempo determinado para habilitar novas vidas, etc. Exceto quando 

acontece a morte do Boss, considerado o ápice do game, não há muita ênfase na morte dentro 

das tramas dos jogos digitais. “A derrota do Chefe de Fase sempre será um evento importante 

na narrativa e, portanto, abre um novo estágio na mesma. (BOBANY, 2008, p. 134). O 

restante é banalizado. Sobre isso, o autor Smith (apud ALVES, 2009, p. 109), que ressalta que 

a banalização da violência em suportes digitais “[...] é engraçada, é divertida, é fonte de 

sucesso, é a primeira escolha do herói, é indolor, é sem culpa, é recompensadora.” 

Obviamente, há uma preocupação com a idade do público exposto à violência. No 

Brasil, o Ministério da Justiça (2016) é responsável pela elaboração da cartilha de 
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Classificação Indicativa, designando a idade de venda dos jogos nacionais e importados 

comercializados no país a partir de seus conteúdos. Nos Critérios de Análise, o tópico 

denominado Violência é o primeiro apresentado, seguido por Nudez e Drogas. Ali, pode-se 

perceber que a violência é permitida para todos os públicos, do livre aos maiores de 18 anos.  
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Tabela 5 – Títulos dos conteúdos permitidos por faixa etária 
Idade Conteúdo 

Livre 

Violência fantasiosa 
Presença de armas sem violência 
Mortes sem violência 
Ossadas e Esqueletos sem Violência 

10+ 

Presença de Armas com violência 
Medo / Tensão 
Angústia 
Ossadas e Esqueletos com Resquícios de Ato de Violência 
Atos Criminosos sem Violência 

12+ 

Linguagem Depreciativa 
Ato Violento 
Lesão Corporal 
Descrição de Violência 
Presença de Sangue 
Sofrimento da Vítima 
Morte Natural ou Acidental com Violência 
Ato Violento Contra Animais 
Exposição ao Perigo 
Exposição de Pessoas em Situações Constrangedoras ou Degradantes 
Agressão Verbal 
Obscenidade 
Bullying 
Exposição de Cadáver 
Assédio Sexual 
Supervalorização da Beleza Física 
Supervalorização do Consumo 

14+ Morte Intencional 
Estigma/Preconceito 

16+ 

Estupro 
Exploração Sexual 
Coação Sexual 
Tortura 
Mutilação 
Suicídio 
Violência Gratuita/Banalização da Violência 
Aborto, Pena de Morte, Eutanásia 

18+ 

Violência de Forte Impacto 
Elogio, Glamourização e/ou Apologia à Violência 
Crueldade  
Crimes de Ódio 
Pedofilia 

Fonte: Ministério da Justiça (2016). 
	

De qualquer forma, a Violência Fantasiosa, apontada como Classificação Livre, 

contempla aquela “caricata inserida no gênero comédia-pastelão (guerra de comida, pancadas 
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que não resultem em dor), ou seja, que são feitas para provocar o riso e não como ato 

violento” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2016, p. 9). Assim, transforma a violência em 

entretenimento desde a infância. 

Em função do divertimento que os jogos proporcionam, matar o inimigo, em especial 

o Boss, acaba sendo uma das grandes conquistas de boa parte dos títulos de games. Inclusive, 

Rogers (2013, p. 75) acredita que “a morte deveria significar algo para o jogador, 

especialmente quando não é o principal personagem morrendo.” No entanto, isso não é algo 

muito comum na indústria de jogos. Perante tal tipo de conquista, costuma-se atribuir saúde, 

pontos ou dinheiro ao personagem jogável, ao invés de monumentos como forma de recordar 

dos mortos, algo tão presente na vida real. 

Outro item que chama a atenção é o que diz respeito ao inventário do jogador quando 

o personagem jogável morre. Geralmente alteram-se os sistemas de tela de alerta, conhecidos 

como Heads-Up Display (HUD), de saúde, pontuação e/ou economia, gastas comumente para 

gerar uma nova vida ao avatar do jogador. Mas não o seu inventário, que pode conter objetos 

(armas, munição, ferramentas etc.) ou encantos, por exemplo, e costuma permanecer intacto, 

sendo prontamente reestabelecido quando consegue nova vida. Também não lhe é atribuído 

um tempo de luto ou memorial. Da mesma forma que a vida do avatar é efêmera na tela, 

também é sua morte, tudo como forma de garantir o entretenimento. 

Enfim, os jogos digitais são produtos de entretenimento que possibilitam ao jogador o 

passaporte para uma realidade paralela, incluindo a catarse proporcionada pelo lugar de 

exceção do jogo com temática violenta. 

No conceito de homem cordial, ressaltado por Sérgio Buarque de Holanda (2016, p. 

257) em seu livro Raízes do Brasil, há o retrato do comportamento do brasileiro, que vai ao 

encontro da característica amigável deste povo: 

 
O desconhecimento de qualquer forma de convívio que não seja citada por 
uma ética de fundo emotivo representa um aspecto da vida brasileira que 
raros estrangeiros chegam a penetrar com facilidade. E é tão característica, 
entre nós, essa maneira de ser, que não desaparece sequer nos tipos de 
atividades que devem alimentar-se normalmente da concorrência. [...] para 
conquistar um freguês tinha necessidade de fazer dele um amigo. 

 

Perante esse cenário, é fácil acreditar que a violência é mais comum nos jogos do que 

no cotidiano. No entanto, o que se tem diariamente no Brasil é um excesso de violência por 

ódio a questões de raça, gênero, classe social, orientação sexual, credo, etc. Para a filósofa 

Marcia Tiburi (2015, p. 36), o ódio é gerado pelo “medo do outro”, em primeira instância, e 
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essa “paranoia serve à negação do outro a quem o paranoico deseja destruir”. A autora aponta 

que as relações humanas são constituídas pela polarização entre amor e ódio e que todos os 

períodos históricos são regidos por eles. Tiburi (2015, p. 29-30) acredita que “quem sente 

ódio antes sentiu medo e antes ainda sentiu inveja.”  

Um ponto que estarrece Tiburi (2015, p. 30) é que “há algo assustador no ódio 

contemporâneo. Não se tem vergonha dele, ele está autorizado hoje em dia e não é evitado.” 

Historicamente falando, para Benjamin (apud ALVES, 2009, p. 102), “o Nazismo foi o 

primeiro movimento organizado a lançar mão da estetização da violência como forma de 

sedução e adesão aos seus ideais políticos.”  

Assim, seguindo a lógica da vida cotidiana ser inversamente proporcional ao que os 

jogos oferecem, talvez seja o caso de a indústria nacional de games ofertar produtos que 

priorizem temáticas mais poéticas como entretenimento, tais como a colaboração, arte etc., na 

qual a estrutura dramática privilegie a colaboração do herói com seus aliados do que o 

conflito com seus desafetos. 

Após esse breve panorama da indústria de games e das grandes franquias mundiais, 

com seus padrões e estereótipos homogeneizados advindos da indústria cultural, é importante 

apresentar algumas informações sobre a indústria local de jogos digitais, objeto deste 

trabalho.  

 

4.4 AINDA SOMOS OS MESMOS? INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GAMES 

 

Antes de aprofundar o debate sobre a indústria local, é importante salientar que, 

quando este trabalho versa sobre games locais, está apontando às temáticas e não ao que esta 

indústria convencionou chamar de localização de games, que, segundo Chandler (2012), são 

questões associadas à tradução do jogo e às especificações culturais e técnicas dos lugares 

onde será comercializado. Por exemplo, tradução de falas e diálogos de personagens e de 

narração (voiceover ou não), substituição de arte por questões culturais (tais como as 

diferenças de cores associadas ao luto no ocidente e no oriente), suporte aos padrões de vídeo 

National Television System Commitee (NTSC) e Phase Alternating Line (PAL), que variam 

entre os países), legendas e sincronia labial, entre outros. “Uma localização completa inclui a 

tradução do texto, do voiceover, do manual e da embalagem. Ela pode ser cara e desafiadora 

se o código do jogo não for favorável à localização e os assets não estiverem bem organizados 

dentro do código” (CHANDLER, 2012, p. 344).  
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Uma vez isso explicado, Querido (2016) aponta que, em 2016, o faturamento do 

mercado de games alcançou U$ 99,6 bilhões, o que representa um aumento de 8,5% em 

relação ao ano anterior. “Globalmente, o mercado de video games, em todos os suportes, 

supera atualmente o da música e o do cinema em salas” (MARTEL, 2015, p. 362). A Newzoo 

(apud QUERIDO, 2016) projeta que o mercado de games pode atingir U$ 118,6 bilhões em 

2019. A América Latina, que conta com quase 650 milhões de pessoas, sendo 209 milhões de 

gamers, corresponde a apenas 4% do mercado, que é liderado pela Ásia e Oceania (47%) e 

América do Norte (25%). No entanto, foi a região que teve o crescimento mais exponencial, 

atingindo 20,1%, contra 10,7% da Ásia e da Oceania, segunda colocada neste quesito. 

 
No setor de entretenimento, a indústria de games é a que mais tem crescido 
no Brasil desde meados da década passada, acompanhando as principais 
tendências mundiais (MASTROCOLA, 2011). No panorama internacional 
das indústrias criativas, a de games passou a superar a do cinema a partir de 
2009, até então considerada a mais rentável (ESRB, 2010). Segundo matéria 
publicada na Revista Época, do mês de maio de 2011, em termos 
financeiros, o setor representa hoje a terceira maior indústria todo mundo, 
sendo superado apenas pelos segmentos bélico e automobilístico. 
(PASSARELLI; JUNQUEIRA, 2012, p. 49).  

 

De acordo com o documentário intitulado Indústria de Games no Brasil (YOUTUBE, 

2019), o país já representa o quarto maior mercado consumidor de games do mundo, sendo 

um desafio atual para a indústria consumir o que é produzido internamente. Querido (2016) 

afirma que o Brasil ocupa a 12ª posição mundial de consumo de games e lidera o mercado da 

América Latina, com faturamento de U$ 1,3 bilhão, seguido por México com U$1,1 bilhão.  

Um dos fatos que pode vir a explicar esses números, que ainda estão muito aquém dos 

grandes mercados mundiais, é a pirataria. Atualmente, a alíquota de impostos sobre os jogos 

eletrônicos no país chega a 72%, segundo dados levantados por Rodrigues para o portal 

Tecmundo (2017). Há a Sugestão Legislativa (SUG) 15/2017 sendo encaminhada pelo 

senador Telmário Mota, de Roraima, relator da proposta que prevê a redução para apenas 9%. 

Uma iniciativa que deflagrou a alta carga tributária dos games no Brasil foi o Dia do Jogo 

Justo, promovido pela Associação Comercial, Industrial e Cultural de Games (Acigames) que, 

juntamente com seus afiliados da indústria e varejo, venderam alguns títulos com imposto 

zero em suas duas edições, ambas em 2011. Em fevereiro de 2013, a então ministra da 

cultura, Marta Suplicy, afirmou em São Paulo (SP) que games não eram cultura, 

inviabilizando a inclusão entre os benefícios do Vale Cultura, benefício concedido pelo 

empregador no valor de R$ 50 para a compra de produtos ou serviços culturais no Brasil. No 



	 106 

entanto, a ministra assinou a portaria nº 116, de 29 de novembro de 2011, permitindo a 

inclusão de games na Lei Rouanet. Segundo Persicheto (2017), um estudo feito pelo Fórum 

Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) no início desta década afirma que 82% 

dos jogos de videogame comercializados no Brasil são piratas, dando um prejuízo de cerca de 

R$ 140 milhões para o mercado legal. No final de 2016, a Red Bull lançou uma websérie 

chamada Paralelos no YouTube (2019), que conta, ironicamente, como a pirataria alavancou 

a cultura gamer no país: das máquinas de pinball da Taito com clones e adaptações de jogos 

famosos aos emuladores Master System, da TecToy, e o Phantom System, da Gradiente, que 

aproveitaram a ausência das grandes empresas estrangeiras de consoles no país. 

Segundo a pesquisa apresentada por Querido (2016), o perfil do gamer brasileiro é 

mulher (52,6%), possui entre 35 e 54 anos (34,8%), costuma jogar com smartphones (77,2%), 

PC (66,9%) e consoles (58,6%), sendo que 76,8% jogam em mais de uma plataforma. A 

preferência pelas plataformas também segue essa sequência (34,4% para smartphones, 30,1% 

para PCs e 29,9% para os consoles). No entanto, 48,2% das mulheres preferem o smartphone 

e 43% dos homens, o console. Entre os gêneros preferidos de jogos, destacam-se os de 

estratégia (54,7%), aventura (49%), corrida (43,9%), ação (42,3%) e cartas (37,8%). 

Verônica Huang (apud MARTEL, 2015, p. 362), gestora na empresa Tencent que 

detém a propriedade do WeChat, explica o fenômeno, que se vê também no Brasil, mas pega 

como exemplo o mercado chinês: “Os países desenvolvidos muitas vezes valorizam jogos 

caros em consoles caros; nos países emergentes, a preferência por jogos gratuitos em 

smartphones. É aí que está o futuro e é o que será feito na China.”. 

 Essa tendência não pode ser ignorada, uma vez que China e Brasil estão entre os 

cinco países mais populosos do mundo. Gomes (2017), com base nos dados da pesquisa 

realizada pela consultoria IDC, aponta que, no Brasil, “A venda de smartphones cresceu 

25,4% no primeiro trimestre de 2017 [...]. Contribuíram para a retomada nas vendas, a 

estabilização do dólar, lançamento de novos aparelhos entre janeiro e março e a liberação do 

resgate do saldo de contas inativas do [Fundo de Garantia do Tempo de Serviço] FGTS”, 

totalizando 12,4 milhões de aparelhos. Assim como os smartphones, os consoles permitem 

outros usos além do seu uso original, embora bem mais restritos que os primeiros. Os preços 

de venda dos consoles e seus jogos praticados no Brasil também são inacessíveis para boa 

parte população, que prefere investir num aparelho mais multifuncional e de uso cotidiano. 

Embora 87% do faturamento venha do mercado de consoles, 78,2% dos brasileiros baixam 

apenas jogos de celular, de acordo com Rodrigues, Fernandes e Bianchin (2016, p. 14). Ao 

final da corrente década, certamente será possível analisar com maior clareza essa mudança 
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no mercado de games. Atentos a isso, boa parte dos estúdios e produtoras associados à 

Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais (Abragames) e à Acigames 

(APÊNDICE B) desenvolvem jogos para plataformas móveis.  

Cabe aqui ressaltar esta e uma série de ações que vem colaborando para a 

profissionalização da indústria de games no Brasil: a consolidação das associações nacionais e 

satélites locais de associações internacionais, como o International Game Developers 

Association (IGDA); a realização de game jams locais e internacionais; o estabelecimento de 

cursos nos níveis técnicos e de graduação para a formação de profissionais, como visto 

anteriormente; a realização de censos desta indústria, que já está em sua segunda edição 

(SAKUDA; FORTIM, 2018); e os eventos, tanto os científicos, como o SBGames (2019), 

quanto as grandes feiras, como o Brazil's Independent Games Festival (BIG Festival) (2019), 

maior festival de games independentes da América Latina, e a Brasil Game Show (BGS) 

(2019).  

Segundo o idealizador da BGS, Marcelo Tavares, em entrevista para o Jornal Fala! 

Universidades (2017), “Em 2014, contamos com cerca de 7 estandes de estúdios brasileiros 

no evento, número que saltou para 36 em 2015. Já em 2016, cerca de 100 estandes faziam 

parte da Área Indie.” De acordo com matéria da Folha de São Paulo (2018), a edição de 2018 

contou com 118 estandes na agora denominada Avenida Indie (GRÁFICO 67), mas o número 

de produtoras independentes pode ser maior, uma vez que a autora presenciou nesta edição 

muitos estandes divididos entre dois e três estúdios, além de alguns convidados de última hora 

que não foram listados nos materiais de divulgação do evento. 

 

Gráfico 67 – Visão geral da Avenida Indie na BGS 2018 

 
Fonte: Autoria nossa. 
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Apesar do número expressivo de estandes na Avenida Indie, pode-se perceber que a 

sua área, marcada em laranja no mapa oficial do evento (GRÁFICO 68), é pequena se 

comparada com o espaço dos demais 327 expositores, entre eles os grandes players da 

indústria (Nintendo, Xbox, PlayStation, Activision), empresas de mídia (Rede Globo, WB 

Games, YouTube Gamming), de hardware (Samsung, Intel, Lenovo), distribuidoras e 

varejistas (Lojas Americanas, Ponto Frio, Riachuelo), etc. No entanto, foi um dos locais mais 

visitados do evento. Justamente por reunir as grandes empresas da indústria cultural de games 

e os pequenos estúdios brasileiros, que é a tônica desta pesquisa, que este evento foi escolhido 

pela pesquisadora para a realização de entrevistas. 

 
Gráfico 68 – Mapa da BGS 2018 

Fonte: Brasil Game Show (2019). 
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A autora visitou esse espaço no dia 14 de outubro de 2018, quarto e último dia da 

edição do evento, quando entrevistou seis expositores, a fim de obter informações empíricas 

relacionadas a questões como empresa, formação da equipe, produtos e mercado, assuntos já 

abordados neste trabalho. Foi elaborado um questionário com o roteiro prévio de perguntas 

abertas (APÊNDICE C), que norteou as seis entrevistas realizadas (APÊNDICES D, E, F, G, 

H e I), cuja divulgação de seus conteúdos foi autorizada pelos participantes (APÊNDICE L). 

No entanto, em função do grande movimento de pessoas no local, que deixou os expositores 

sobrecarregados, a pesquisadora optou por não o seguir à risca, dando agilidade ao processo. 

Assim, foram feitas entrevistas rápidas, com duração entre seis e dezesseis minutos. A escolha 

dos entrevistados se deu entre produtoras conhecidas no cenário nacional, filiadas à 

Abragames, já mencionada nesta pesquisa, e novas produtoras. No primeiro grupo estão a 

Behold Studios, a Flip Flop Lab e a Massive Work Studio, e no outro, a Terra Studios e os 

produtores dos jogos Lenin – The Lion e Favela Game, este último nome associado ao 

Instituto Maria e João Aleixo. Os entrevistados são apresentados a seguir. 

No estande da Behold Estúdios, foi gravada em áudio uma entrevista (APÊNDICE D) 

com Bruno Santos Briseno (2018), tecnólogo em Jogos Digitais que desempenha o papel de 

artista 2D e 3D na produtora indie brasiliense (informação verbal)29. Ele é um dos oito 

integrantes fixos da equipe da produtora, que também conta com o reforço de dois músicos 

externos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
29 Entrevista fornecida por Bruno Santos Briseno no estande da Behold Studios na BGS 2018.  
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Gráfico 69 – Bruno Briseno no estande da Behold Studios na BGS 2018 

 
Fonte: Autoria nossa. 

 

Briseno (2018) contou que a Behold Studios surgiu em 2009 como empresa incubada 

na Universidade de Brasília (UnB). Na época, a produção era de games sob demanda nos 

gêneros serious games e advergames. “Mas não era a paixão do pessoal, não foi dando certo 

isso e a empresa acabou fechando”, ressaltou. O artista entrou em 2013, quando os sócios 

reabriram a Behold com o intuito de lançar um jogo de entretenimento próprio. “Lançaram 

Knights of Pen & Paper, que fez um sucesso legal lá fora [...], criou Chroma Squad depois, 

outro sucesso bacana e aí que a empresa se achou mesmo”, pontuou Briseno (2018). Ele 

acredita que a liberdade de escolher os jogos que deseja fazer, sem depender de uma demanda 

preestabelecida, é o que move a equipe. “A gente sempre faz os jogos que tem muita vontade 

mesmo, assim, que empolga todo mundo. Então essa vontade sempre ajuda a fazer o jogo com 

paixão”, afirmou. Hoje, a Behold produz games de diferentes gêneros: RPG, tático, de 

gerenciamento... “Então, a gente vai mais pela ideia do jogo do que pelo gênero mesmo”, 

concluiu. Sobre as plataformas, Briseno (2018) enfatizou que “o que for melhor pro jogo, a 

gente lança. Esse, por exemplo, vai pra console e PC; mobile, provavelmente não”.  
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Na BGS 2018, a Behold trouxe um game com o intuito de “testar com pessoas que 

nunca jogaram antes. A gente jogando, às vezes, perde a referência do jogo, do que precisa 

melhorar. E, pra isso, foi bem legal: muita gente gostou, deu pra notar muita coisa já do jogo” 

(BRISENO, 2018). Enquanto a entrevista era realizada, uma fila de espera se formava no 

estande da produtora com interessados em testar o jogo. 

 
Gráfico 70 – Jogadores testando game no estande da Behold Studios 

 
Fonte: Autoria nossa. 

 

Outro estúdio filiado à Abragames presente na BGS 2018 e entrevistado (APÊNDICE 

E) para esta pesquisa foi a produtora Flip Flop Lab, através de sua colaboradora Beatriz 

Cristina Bueno de Miranda Bock (2018), responsável pelo level design, arte, modelagem e 

animação 3D (informação verbal)30. 

 

 
																																																								
30 Entrevista fornecida por Beatriz Cristina Bueno de Miranda Bock no estande da Flip Flop Lab na 
BGS 2018.  
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Gráfico 71 – Beatriz Bock no estande da Flip Flop Lab na BGS 2018 

 
Fonte: Autoria nossa. 

 

Segundo Beatriz Bock (2018), a empresa fica na cidade de São José dos Campos, no 

interior paulista, sendo que trabalha com jogos digitais e de tabuleiros, entre outras soluções. 

“[...] a gente faz também software, hardware e também uma parte de modelagem 

exclusivamente pra cursinhos, tanto com a parte de óculos virtual, de realidade virtual, pra 

ajudar os alunos, quanto pra aplicativo”, pontuou. Entre os jogos, as plataformas são bem 

genéricas: “a gente tem tanto jogo de tabuleiro, quanto de carta, jogos de celulares, jogo de 

computador... Então, não tá tão focada assim.” (BOCK, 2018). 

Sobre o portfólio de produtos, há algumas pequenas incoerências na fala:  

 
A maioria dos títulos é própria. Na verdade, todos eles são próprios. Mas 
tem alguns que são [de] pessoas de fora que vêm com a ideia... E, aí, por 
exemplo, o jogo de tabuleiro: foi um designer que veio até a gente, procurou 
e pediu pra a gente produzir, fazer a arte e tudo, e ajudar um pouco na 
mecânica. (BOCK, 2018). 

 

Por ser um estúdio pequeno, as parcerias, assim como os clientes, parecem ser 

fundamentais. Tanto que o objetivo na BGS 2018 era “criar uma network e ver se as pessoas, 

que tenham ideias ou que querem desenvolver jogos, conseguem vir pra gente, fazer uma 
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parceria. Ou, então, que nem o Marcelo, que é o designer do Open Case, veio até a gente com 

a ideia, a gente produziu o jogo dele”, concluiu Bock (2018). 

O portfólio de produtos apresentados no evento era bem abrangente, desde os jogos de 

tabuleiro Oggin, acerca de rotas marítimas, e o Open Cases, sobre investigação criminal, até 

“uma parte do que a gente faz com a Sapiência, que é a escola, o cursinho que a gente ajuda 

com a parte de óculos 3D.” (BOCK, 2018). De qualquer forma, um dos pontos de destaque no 

estande eram as imagens de outro game, Ozkar, que ocupava as paredes do espaço. Na 

percepção da pesquisadora, mesmo no meio dessa confusão de propostas da empresa e de 

tantos atrativos tecnológicos do evento, a Flip Flop Lab tinha o estande na Avenida Indie com 

o maior número de jogadores simultâneos, a maioria dedicada a um jogo de tabuleiro. 

 
Gráfico 72 – Jogadores no estande da Flip Flop Lab na BGS 2018 

 
Fonte: Autoria nossa. 

 

A terceira produtora entrevistada (APÊNDICE F), também filiada à Abragames, foi a 

Massive Work Studio, através do programador e bacharel em engenharia da computação 

Gabriel Neves Ferreira (2018, informação verbal)31. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
31 Entrevista fornecida por Gabriel Neves Ferreira no estande da Massive Work Studio na BGS 2018.  
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Gráfico 73 – Gabriel Ferreira no estande da Massive Work Studio  

 
Fonte: Autoria nossa. 

 

De acordo com Gabriel Ferreira (2018), a história da Massive se mistura com a BGS. 

Em 2016, os sócios foram no evento buscar financiamento para uma ideia original de jogo. Já 

em 2017, através de financiamentos obtidos com empresas e amigos, além de recursos 

próprios, conseguiram montar a equipe da empresa. 

De maneira geral, Ferreira (2018) foi muito pontual em suas respostas. O que a 

pesquisadora considerou interessante na conversa foi o fato dos colaboradores do estúdio 

trabalharem de forma remota, em diferentes estados. 

 

Eu trabalho no estúdio de Campinas [SP]. Tem dois estúdios: um deles fica 
em Natal [RN] e um deles em Campinas. Em Campinas fica mais a parte de 
Programação e Natal fica mais voltado para a parte de arte, direção. Mas a 
gente tem também colaboradores espalhados ao redor do Brasil. A gente tem 
um pessoal em Bauru. A gente tem outras pessoas, inclusive, de fora, 
estrangeiros. A gente tem várias pessoas espalhadas. (FERREIRA, 2018). 

 

Sobre a forma de trabalhar com colegas tão distantes, Ferreira (2018) completou: 

 

[...] como o trabalho é remoto, a gente tem que sempre se manter alinhado. 
Isso é um problema, muitas vezes, pra algum tipo de equipe. Mas a gente 
adotou uma estratégia de todos os dias, pela manhã fazer uma reunião – todo 
mundo se alinha, todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo, o que 
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aquela pessoa fez ontem e o que ela vai fazer hoje. A gente adotou a 
metodologia de Scrum, que é uma metodologia bem-conceituada na área de 
desenvolvimento. 

 

De acordo com a experiência empírica da pesquisadora, a metodologia Scrum, 

considerada uma metodologia ágil de gerenciamento de projetos, é muito utilizada na 

indústria de games e demais projetos pequenos de tecnologia e inovação, que não demandam 

grande tempo de execução. É interessante notar que ela está contemplada na matriz curricular 

do curso de Design de Games na Belas Artes (2018) através de uma disciplina. 

Embora a empresa tenha em seu quadro de colaboradores mulheres e negros, 

especialmente nas regiões Sudeste e Nordeste, não há uma preocupação com a vertente social 

e a diversidade nas temáticas dos jogos, pelo menos no momento, pois o foco narrativo é em 

ficção científica (sci-fi). 

Segundo Ferreira (2018), a presença da Massive Work Studio na BGS 2018 visava 

distribuir chaves do jogo na Steam (2019) para mais usuários testarem, uma vez que o quadro 

da empresa só possui dois testers fixos. 

A produtora entrevistada em seguida foi a Terra Studios (APÊNDICE G), localizada 

em Ananas, no interior do Tocantins (TO), através da figura de seu Chief Executive Officer 

(CEO), Jhonathan dos Santos Barros (informação verbal)32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
32 Entrevista fornecida por Jhonathan dos Santos Barros no estande da Terra Studios na BGS 2018.  
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Gráfico 74 – Jhonathan Barros, da Terra Studios, na BGS 2018 

 
Fonte: Autoria nossa. 

 

Sobre o início da produtora, Jhonathan Barros (2018) afirmou que foi entre amigos. 

“Surgiu de uma forma inusitada, né. Nós somos gamers de muitos anos. Nós começamos 

desde 2012 e sempre jogamos juntos. E aí surgiu na cabeça: por que não fazer um jogo? 

Nunca programamos, mas aí decidimos estudar e assim surgiu o Terra Studio”, disse. Ele 

ressaltou ainda que o fato de serem jogadores era exatamente o diferencial da empresa. “Se a 

gente se agradar como jogador, tá bom.” 

Na BGS 2018, eles apresentaram o seu jogo, chamado HPRZ (GRÁFICO 75). “É um 

jogo de sobrevivência, apocalipse [...], 100% online, com 100 jogadores jogando ao mesmo 

tempo e eles vão ter que sobreviver, construir sua comunidade, se defender de outros 

jogadores também, que vão tentar roubar os itens deles” (BARROS, 2018).  
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Gráfico 75 – Game HPRZ da Terra Studios 

 
Fonte: Autoria nossa. 

 

Barros (2018) afirmou que a presença da Terra na BGS era para buscar investidores, 

algo que chamou a atenção da pesquisadora pelo fato de isso estar explícito num letreiro no 

estande. Além disso, queria demonstrar o produto. Sem entrar em detalhes, Barros (2018) 

dizia estar feliz por ter conseguido investimento, embora ainda haja pouco interesse brasileiro 

nisso. 

Outro indie que se preparou para participar da BGS 2018 foi o produtor do game 

Lenin – The Lion (APÊNDICE H), João Antônio Neves Bueno (informação verbal)33. 

 
Gráfico 76 – João Bueno ao lado de produto do Lenin – The Lion na BGS 2018  

 
Fonte: Autoria nossa. 

																																																								
33 Entrevista fornecida por João Antônio Neves Bueno no estande do Lenin – The Lion na BGS 2018.  
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Formado em História da Arte na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), João 

Bueno (2018) trabalha sozinho e sem uma empresa formalizada. Ele contou que a narrativa se 

dá a partir do protagonista Lenin, um leão albino desprezado pela mãe e que sofre bullying 

dos amigos, gerando um quadro depressivo. 

 
No jogo, o jogador controlando o Lenin no dia a dia, no cotidiano, vai 
solucionando o quebra-cabeça, coletando itens e fazendo escolhas, e essas 
escolhas, principalmente, são as que delimitam pra onde o jogo vai. Escolhas 
empáticas levam o personagem para um caminho de neutralização dos 
sintomas, de sanar esse quadro, enquanto, escolhas negativas e menos 
empáticas levam o Lenin pra uma situação de agravamento dos sintomas. 
Então, de acordo com cada jogador, ele vai chegar a um final diferente. São 
cinco finais programados para a versão completa do jogo. 

 

Bueno (2018) acredita que o game pode trabalhar com estes assuntos de uma forma 

diferenciada: 

 
A ideia de criar um jogo veio da premissa de trazer pro videogame uma 
temática alternativa, um pouco mais subjetiva, poética. Como na academia, 
na faculdade, eu sempre levei objetos não tradicionais pra poder trabalhar 
como objeto de arte - e eu considero o videogame um objeto de arte, 
considero ele capaz de trazer tópicos que não são tão tradicionais na mídia... 
Por isso a depressão, que também é um tema muito importante socialmente 
[...]. 

 

 

A autora desta pesquisa chegou até o estande do Lenin – The Lion através da indicação 

informal da Beatriz Bock (2018), pois, segundo ela, o jogo era uma das sensações na Avenida 

Índie. Mas a boa fama ultrapassa as fronteiras da BGS: Bueno (2018) conquistou com o seu 

leão albino o prêmio de Melhor Jogo com Temática Social do BIG Festival 2018, cujo troféu 

era exibido com orgulho no estande, que também tinha fila de espera de jogadores para testar 

o jogo.  
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Gráfico 77 – Jogador testando o game Lenin – The Lion na BGS 2018 

 
Fonte: Autoria nossa. 

 

De fato, é admirável o repertório teórico da área de Humanidades que Bueno (2018) 

possui, que chegou a citar O poder simbólico, de Pierre Bourdieu (2001) nas suas explanações 

sobre a indústria de games. Também surpreende a maestria como leva sozinho esse projeto 

audacioso com uma narrativa tão complexa, contando apenas com apoio de freelancers na 

trilha e na arte, não sem antes dirigir os instrumentos e a melodia, além de desenhar o esboço 

e a line art da parte visual. Por fim, o preparo de ter produtos do Lenin – The Lion (camiseta, 

pôster e chaveiro) à venda no estande, que lhe dá fôlego para continuar a produção. 

Sobre a presença na BGS 2018, Bueno (2018) era só elogios: 

 
Aqui no evento é todo mundo muito agradável: vem aqui, falam do jogo, os 
que conhecem pedem foto, compram o chaveirinho, levam... Gostam 
bastante do personagem porque ele é bem carismático, tem uma afeição pelo 
Lenin. Então, eu acho que o jogo consegue trazer isso pro jogador, essa 
empatia por um personagem, mesmo ele sendo virtual. 
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[...] participar da BGS é com foco realmente de divulgar o produto, divulgar 
o Lenin - The Lion, tanto enquanto produto pra ser vendido, mas também 
contar uma história que é pra ser contada. Então, eu acho que a gente 
conseguiu fazer isso, porque hoje é o último dia e a recepção foi ótima. 
Assim, as pessoas abraçaram bastante o jogo, todo mundo com feedback 
bem positivo, e eu tô bem feliz com o resultado. 

 

Finalmente, o último estúdio a ser entrevistado (APÊNDICE I) foi o do Favela Game, 

composto por seis jovens, cada um de uma periferia diferente do Rio de Janeiro (RJ), 

representando o Instituto Maria e João Aleixo, localizado no Complexo da Maré. Quatro deles 

estavam na BGS 2018, sendo que Rhayssa Dandara Nogueira da Silva (2018) concedeu 

entrevista, complementada por Ana Júlia Borges da Silva (2018). 

 
Gráfico 78 – Ana Julia (esq.), Rhayssa e outros integrantes da equipe Favela Game 

 
Fonte: Autoria nossa. 

 

Formada em Ciências Sociais, Nogueira da Silva (2018, informação verbal)34 falou 

com muita propriedade da proposta inicial do Favela Game: 

 
A nossa proposta é trazer uma outra narrativa sobre o que é periferia. Então, 
a gente tenta, com nosso game, acabar com essa visão de que só existe 
ausência e carência dentro da favela - que a gente sabe que existe, mas não 

																																																								
34 Entrevista concedida por Rhayssa Dandara Nogueira da Silva no estande do Instituto Maria e João 
Aleixo. 
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só isso. A gente sabe que existe muita potência. E essa potência, muitas 
vezes, fica abafada exatamente por essa insistência em ver só a carência. 
Então, nosso objetivo com o game é fazer com que as pessoas consigam 
conhecer esse outro lado da história, digamos assim. 

 

Se já impressiona o poder de mobilização do grupo para se reunir numa época 

marcada por intervenção militar nas comunidades da capital fluminense, outro fato que 

chamou a atenção da pesquisadora foi como conseguiram o estande na BGS 2018: 

 
[...] a gente estava em busca de novas parcerias, na real, pra ajudar a gente a 
desenvolver o nosso game. E aí, numa conversa com um dos amigos do 
Instituto, ele disse que conhecia alguém aqui na BGS e que talvez podia 
conseguir com que nós estivéssemos aqui. Aí, a gente achou que ia vir aqui 
pagando e tal, já tinha planejando tudo. Mas, felizmente, a gente foi 
convidado. Então, já é um custo a menos. Mas, a gente ficou muito feliz de 
ser convidado por eles, terem se interessado, né, pelo nosso trabalho. E é 
basicamente isso. A gente veio mais a convite pra divulgar nossa ideia, até 
porque a gente não tem uma demo nem nada. Então, a gente achou que seria 
muito complicado, mas eles aceitaram. Então, foi muito legal. 
(NOGUEIRA DA SILVA, 2018). 

 

Além disso, Rhayssa Nogueira da Silva (2018) ressaltou a importância da BGS para 

compartilhar ideias e metodologias no evento. Sobre o Favela Game, ela explicou que “é um 

gênero narrativo, mais um novel, em que a gente tenta dar mais enfoque pra história mesmo, 

[...] onde você tem várias possibilidades de meio, várias possibilidades de fim”, da mesma 

forma como já foi mostrado no Lenin – The Lion. Para tanto, ela faz um paralelo com as 

vivências de ser periférico: “por mais que a gente siga os caminhos que são ditos como certos, 

muitas vezes, a gente não atinge nosso objetivo por conta desses empecilhos que a gente tem 

enquanto morador de periferia.” (NOGUEIRA DA SILVA, 2018). 

Sobre o processo criativo do grupo, Nogueira da Silva (2018) explicou que partiu, 

primeiramente, das conversas sobre os relatos dos integrantes sobre a sua periferia para, 

depois, a produção do GDD. Durante a BGS, o grupo se encontrava nesta etapa. “[...] a gente 

tá pensando roteirização, e, como ninguém nunca montou um game, não nessa proporção, a 

gente tá pesquisando como fazer isso e botando em prática ao mesmo tempo” (NOGUEIRA 

DA SILVA, 2018). 

Este ponto leva à formação dos profissionais e experiências práticas dos entrevistados 

e suas equipes na BGS 2018, que são abordadas a seguir. 

Como foi apresentada anteriormente nesta pesquisa, a graduação na área de games no 

Brasil é recente, sendo que os cursos pioneiros, tanto de Jogos Digitais, quanto de Design de 
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Games, formaram os primeiros profissionais há pouco mais de 10 anos. Dessa maneira, não 

surpreende ainda o baixo número de egressos presentes nas empresas nacionais. Jhonathan 

Barros (2018) falou que, “No Brasil, são poucos os formados na área. Tem muita gente que 

trabalha porque aprendeu e estudou. Mas, formados na área são poucos. É difícil achar 

pessoas formadas na área.” No estado em que ele reside, Tocantins, não há autorizações de 

cursos de graduação na área na base do E-Mec / MEC (2019). 

Nas entrevistas realizadas na BGS 2018, foi citada a existência de profissionais 

graduados na área somente nas equipes das empresas Behold Studios e Flip Flop Lab. Na 

brasiliense Behold Studios, Bruno Briseno (2018) disse que é formado em Jogos Digitais pelo 

Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB), enquanto outros 

dois ou três colegas possuem pós-graduação, esses graduados em cursos como Ciências da 

Computação e Artes. Já na Flip Flop Lab, a entrevistada Beatriz Bock (2018) é formada em 

Design de Games na Universidade Anhembi Morumbi. Em sua empresa, fundada por dois 

sócios engenheiros, ela se recordou apenas de um programador que também tem formação na 

área de jogos digitais.  

Atuando como artista 2D e 3D, Briseno (2018) afirmou que somente cursar uma 

faculdade não é suficiente para atuar na área:  

 
O curso que eu fiz, ele é bem generalista, assim. Então, você aprende um 
pouco de tudo: um pouco de arte, um pouco de programação [...]. Eu já 
trabalhava com artes antes, eu queria entender só sobre o mundo dos jogos. 
Então, acho que o curso em si não é suficiente pra pessoa sair trabalhando na 
área. Ela tem que cuidar, focar numa área que ela gosta mais, dentro jogos, e 
ir trabalhar naquilo. 

 

Beatriz Bock (2018) acredita que ser generalista é básico ao trabalhar com games no 

Brasil, pois a indústria ainda não consegue absorver especialistas: 

 
[...] eu percebi de fato, depois que eu me formei foi que, no Brasil, pelo 
menos por enquanto, não tem como você ser muito específico. Então, por 
exemplo, eu quero fazer concept de personagens. É muito difícil você ser 
contratado para isso aqui no Brasil. Você precisa ser mais generalista. Então, 
por exemplo, eu que sai pra fazer concept, eu faço animação, faço a parte de 
level design, faço roteiro, porque não tem como, não tem campo pra ser tão 
específico aqui. 

 

Briseno (2018), por sua vez, acha que esta generalização, mesmo assim, fica em torno 

de uma especificidade:  
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A empresa, ainda mais empresa pequena, geralmente você acaba tendo que 
fazer mais de uma coisa, mas, é mais uma coisa dentro da sua área, né: se 
você é artista, você faz dentro daquela área de artes. É difícil ter um artista 
que programa também, porque são áreas que as pessoas veem como opostas. 
Mas, o que eu vejo, geralmente é com um foco que contratam, mas, quanto 
mais souber, melhor, né, porque sempre ajuda. 

 

No que tange à matriz curricular do curso que fez, Beatriz Bock (2018) ressalta que o 

fato de englobar várias áreas proporcionou um conhecimento melhor do processo de produção 

como um todo: 

 
eu tive que aprender a fazer a parte de música, eu tive que aprender a fazer a 
parte de ergonomia, a parte de programação. Então, no meu caso, me ajudou 
muito porque, agora, estando em uma empresa com pessoas que fazem essas 
outras áreas, eu entendo como tem que mandar um modelo 3D, por exemplo, 
pro programador conseguir colocar de uma forma mais fácil. Então, na 
verdade, ajudou. 

 

De qualquer forma, Bock (2018) diz que há incentivo na produtora, especialmente por 

parte do sócio proprietário Emanuel, de que os profissionais do estúdio tenham uma formação 

continuada. Além disso, a prática cotidiana na área também é uma escola, como Barros 

(2018) apontou acima, somada ao clima de coleguismo na empresa. “[...] todo mundo se ajuda 

bastante. A empresa é pequena no momento; então, tem como ter bastante diálogo”, finaliza 

Bock (2018). 

O diploma na área ainda não é visto como uma prerrogativa para atuar na área. Beatriz 

Bock (2018), inclusive, disse que levou dois anos para buscar o seu certificado de graduação 

na faculdade. Assim, como aponta Bourdieu (1974, p. 334), “na medida que nos afastamos da 

esfera escolar, o diploma parece perder sua eficácia própria de garantia de uma qualificação 

específica dando acesso a carreiras determinadas de acordo com regras formalizadas [...] até 

tornar-se uma simples condição permissiva.”  

Outro aspecto que chama a atenção na entrevistada da Flip Flop Lab é o fato de ser 

uma mulher formada na área. “[...] as pessoas [...] ficam muito surpresas quando eu falo que 

eu fiz Design de Games, provavelmente por eu ser mulher. Inclusive, no curso, a minha sala 

começou com cinquenta alunos, e, tinha tipo, quatro mulheres. Então, é uma diferença muito 

grande.” (BOCK, 2018). Ela disse que sentia o ambiente acadêmico um pouco hostil por isso. 

Este quadro se reflete na indústria. De acordo com o II Censo da Indústria Brasileira de Jogos 

Digitais (SAKUDA & FORTIM, 2018, p. 50-51), apenas 20,7% dos cargos na indústria 

brasileira são ocupados por mulheres.  
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Na equipe do Instituto Maria e João Aleixo, Ana Júlia Borges da Silva (2018) 

desempenha o papel de programadora. Embora não seja graduada, ela tem formação técnica 

na escola Nave, localizada no Rio de Janeiro (RJ). “[A escola Nave] tem três cursos que são 

Multimídia, Programação e Roteiro. No primeiro ano, a gente tem os três cursos; no segundo 

ano que eu descobri que eu queria ir pra essa área de jogo.” Ela afirmou que considera 

importante o conhecimento e que sempre recorre à internet e ao contato que mantém com um 

antigo professor quando surgem dúvidas, especialmente na parte do processo criativo, etapa 

em que se encontrava o jogo Favela Game no momento da entrevista. 

A equipe do Favela Game, aliás, foi uma das mais emblemáticas para a autora, a 

começar pelo fato de ter duas profissionais negras no estande, uma delas programadora, algo 

raro de se ver no mercado. Conforme o II Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais 

(SAKUDA; FORTIM, 2018, p. 144-145):  

 

A área com maior proporção de mulheres é a de marketing e vendas, 
marcando 36,6%. Chegando a 28,6%, a segunda área que conta com a maior 
participação de mulheres é a administrativa e financeira; artes e design vêm 
em seguida, com 22,5%; 20,5% das mulheres estão em áreas do negócio; e a 
área com menor participação de mulheres é a de programação e gestão de 
projetos, com apenas 10,8%. 

 

Sobre a diversidade na indústria brasileira, o II Censo da Indústria Brasileira de Jogos 

Digitais (SAKUDA; FORTIM, 2018) mostra também que 44,5% das produtoras de games 

nacionais pesquisadas possuem afrodescendentes, indígenas, estrangeiros ou transgêneros nas 

suas equipes. No entanto, somente 10% dos cargos são ocupados por afrodescendentes, sendo 

que apenas oito das 265 empresas respondentes tinham mulheres negras como sócias, o que 

corresponde a 3% do total. 

Rhayssa Nogueira da Silva (2018), que estava na linha de frente em termos de 

atendimento no estande do Instituto, destacou a interdisciplinaridade da equipe: 

 
[...] eu sou cientista social, aí a gente tem a Ana Jú[lia Borges da Silva] e o 
Jorge que manjam de programação pra games, o Dawn manja de robótica e 
programação também, um pouco, e mais comunicação e educação também, e 
a gente tem o William, que é dançarino e fotógrafo, e a Rafaela que é 
designer. Então, a gente junta as habilidades de cada um pra tentar aprender 
e desenvolver o nosso game juntos.  

 

Segundo Rhayssa Nogueira da Silva (2018), em sua equipe, Ana Júlia “é formada em 

Técnico em Desenvolvimento de Games e o Jorge [...] tem conhecimentos na área de 
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Tecnologia e de Programação, mas eu acho que não é formado”, o que não o impede de estar 

na área, como lembra Bourdieu (1974). 

A temática é outro ponto emblemático para a pesquisadora no Favela Game, 

especialmente a apropriação do lugar de fala da equipe. 

 

Apesar dos personagens não serem nós, a gente colocou nos personagens 
ideias da nossa vida, da vida de outras pessoas que a gente conhece, meio 
que tentando mostrar que a vivência na periferia não é uma coisa 
homogênea, que não são todos com a mesma narrativa sobre morar na 
periferia. [...] a gente tentou botar um pouquinho de cada ponto que a gente 
achava interessante ressaltar dentro da periferia, como mobilidade urbana, 
gênero, sexualidade, escolha de profissão, escolha de carreiras, família, que 
é uma outra constituição de família. Então, tem muito da nossa identidade 
também. (NOGUEIRA DA SILVA, 2018). 

 

A visão da entrevistada enquanto cientista social certamente colabora para a 

construção dessa percepção acerca da sua realidade, que difere daquela homogênea oferecida 

pela indústria cultural, auxiliando sobremaneira na produção do Favela Game.  

 
Então, o nosso game também tem, além do protagonismo negro, a gente 
também busca trazer o protagonismo nordestino, porque nas periferias do 
Rio de Janeiro tem uma influência muito grande da galera nordestina e 
africana também. Na Maré, a gente tem, se eu não me engano, a maior 
população africana no Rio de Janeiro. A gente tem mais de 6 mil angolanos, 
só dentro de uma favela, que é a Maré. Então, a gente vai tentar trazer essa 
questão. Essa nossa preocupação é exatamente isso, porque sempre que a 
gente vê games que retratam a favela, é sempre de uma maneira muito 
pejorativa, ou então, usando a favela apenas como background pro caos, pra 
violência, pro tiroteio, como Counter Strike, GTA, entre muitos outros jogos. 
Então, pensando nisso, a gente vem com essa outra proposta. (NOGUEIRA 
DA SILVA, 2018). 

 

João Bueno (2018) seguiu este mesmo raciocínio ao defender o mercado de indie 

games:  

 

Eu acho que ele [o mercado] ainda é focado naqueles jogos que são 
considerados AAA. São como a Hollywood do cinema, né? Então, essas 
grandes empresas, elas têm um foco, evidentemente, e elas têm nichos de 
venda. É evidente que o foco delas é venda, assim como os grandes filmes 
mainstream. Mas acho que a indústria indie é como cinema independente: 
tem um público diferenciado, que tá buscando temáticas mais objetivas que, 
por vezes, tem um quê mais artístico, que conta um pouco mais do criador, 
que tem essa proximidade, essa pessoalidade. Então, o fato de eu ser um 
criador independente abre portas para os jogadores me mandarem 
mensagens no Facebook, no Twitter, e receberem uma resposta, que é algo 
que uma EA [Eletronic Arts] Sports não vai fazer com tanta frequência, que 
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a Ubisoft não vai fazer com tanta frequência, até porque tem uma gama 
muito grande de pessoas. Então, eu acho que tem essa questão de 
proximidade mesmo. 

 

Percebe-se entre estes produtores indies que o foco em nichos de temáticas ainda não 

exploradas visa somar e não competir com a grande indústria cultural, até porquê seu foco 

principal não é a venda do produto em si. 

 

dentro da indústria [indie], a gente vê que têm muitos jogos muito 
interessantes, inclusive que estão aqui na BGS, como o Dandara, que fala 
sobre a princesa Dandara. Tem também o Rei do Cangaço. Tem diversos 
jogos que a gente tá tentando mudar esse mercado que visa só jogo de RPG, 
cultura medieval... Não que não sejam importantes, mas que já tá meio 
saturado. Então, é sempre bom a gente trazer outras propostas pro mercado. 
A gente também sabe que é muito difícil pra nossa proposta sobreviver a 
esse mercado que quer mesmo essas coisas que sejam vendáveis. 
(NOGUEIRA DA SILVA, 2018). 

 

Apesar de não ser um ponto central, as produtoras indies estão percebendo que 

aspectos sociais e locais são importantes nos jogos. Jhonathan Barros (2018) disse que o game 

HPRZ: The Syndrome, da Terra Studios, apresenta paisagens semelhantes às do Tocantins em 

seus cenários. “São os rios. Eu peguei um pouco da minha região na hora de desenvolver o 

mapa. A gente é rico em água e belezas naturais”, confirmou. Barros (2018) também espera 

colocar mais elementos locais, que ainda são desconhecidos até mesmo para os brasileiros, 

nos próximos produtos: “Temos a fauna, a flora do Tocantins, a cultura também. Tem muito a 

ser explorado ainda e colocar no mundo do game.” Isso remete a aspectos já citados por 

Smith (1997) como próprios da construção do nacionalismo. 

No que tange à construção de personagem, Beatriz Bock (2018) contou que a sua 

presença na equipe foi determinante para uma mudança no perfil físico de uma personagem 

(GRÁFICO 79) do game Ozkar, que teve suas vestes e formato do corpo alterados na última 

versão do jogo: “eu pedi, a gente fez uma modificada nela, pra ela ficar um pouco mais real. E 

vai ser muito legal na versão final, quando você puder de fato jogar com ela.”  
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Gráfico 79 – Mudanças no perfil da personagem no game Ozkar  

 
Fonte: Acervo pessoal da autora (adaptação). 
 

Isto faz parte de uma tendência na indústria dos games já apresentada na franquia 

Tomb Raider, através de sua personagem Lara Croft, dado justamente pelo aumento da 

participação feminina nas equipes. No Brasil, entre os anos de 2014 e 2018, período de 

divulgação do I e do II Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais (SAKUDA; FORTIM, 

2018), respectivamente, houve um aumento de pouco mais de 5% de mulheres nas produtoras 

de games, sendo que o crescimento do número absoluto “foi de três vezes, enquanto o número 

de homens cresceu 2,3 vezes” (SAKUDA; FORTIM, 2018, p. 51). E a expectativa positiva da 

entrevistada de jogar essa personagem, presente no final de seu depoimento, mais do que 

demostrar a alegria de finalizar o projeto, ressalta também como a representação é importante. 

Estereótipos e preconceitos, apesar de ainda serem comuns na comunidade gamer, 

estão cada vez mais sendo questionados. Um fato que repercutiu na imprensa e nas redes 

sociais naquela semana da BGS 2018 foi o lançamento do jogo Bolsomito 2K18, da empresa 

BS Studios. Nele, o então candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, é o 

protagonista que bate em minorias como mulheres, negros e gays, além de personalidades e 

demais partidários da esquerda brasileira. 
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Gráfico 80 – Jogo Bolsomito na Steam  

 
Fonte: Steam (2019). 
 

Por possuir uma razão social parecida, a Behold Studios foi confundida com a 

produtora do game, recebendo uma série de mensagens naquele período. Segundo Briseno 

(2018): 

 
[...] foi bem engraçado: a gente tinha visto antes, né, que o nome da empresa 
era BS Estúdios, só que não imaginou que alguém ia confundir, porque 
ninguém conhece a Behold como BS Estúdios, BS Jogos, né, que é só nome 
no CNPJ [Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica]. Mas, se o pessoal coloca 
BS Estúdios no Google, aparece o CNPJ da empresa, da Behold. E, aí, 
assim: teve uns comentários meio agressivos no Facebook, gente falando 
que era para denegrir a imagem dele, do candidato tal. Tem algumas pessoas 
que comentaram com outros desenvolvedores, que mandaram mensagem 
pessoal, mandaram mensagem pra página da empresa. Teve gente que ligou 
lá onde a gente trabalha. Não foi muita gente. Mas, assim, foram uns cinco, 
seis casos assim. A gente resolveu fazer a nota, esclarecendo que a gente não 
tem nada ver com isso e que discorda totalmente do jogo.  

 

A nota (GRÁFICO 81) foi emitida através da página da empresa no Facebook, tendo a 

Behold se posicionado contra a temática violenta e a favor da diversidade. 
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Gráfico 81 – Nota da Behold Studios sobre o jogo Bolsomito 

 
Fonte: Facebook (2018). 
 

Perante o número de curtidas e compartilhamentos da nota, Bruno Briseno (2018) 

considerou “o apoio com a nossa declaração foi bem positivo. Então, a gente ficou orgulhoso 

dos próprios acompanhadores da Behold, que são pessoas que têm um alinhamento igual ao 

nosso.” 

João Bueno (2018), do jogo Lenin – The Lion, comentou sobre a violência que esse 

game em particular incita: 
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[...] é uma nuance que pode parecer singela, mas ela na verdade é bem 
grande. A pessoa que fizer uma análise de cinco minutos percebe a 
diferença, porque o jogo que fala de violência de forma genérica, ele tá te 
colocando em um cenário genérico. Qual é o cenário genérico? Por exemplo, 
o GTA: você é um personagem que é um traficante, por exemplo - não sei de 
fato a história porque eu nunca parei pra jogar mesmo. Só que ele não tem 
um foco na violência dele: ele é contratado por um gangster, ele tem que 
assaltar um banco... E aí, se ele arruma briga com uma gang, ele dá soco, dá 
tiro, ele tem um desentendimento com a polícia, enfim, cria uma briga, são 
situações reais representadas num jogo. Quando você coloca uma figura, no 
caso, política, cometendo violência contra um grupo, que são, no caso, as 
minorias, você está deixando bem clara a mensagem. Não tem nada genérico 
nisso. Não é assim: tem um presidente na rua, fazendo uma passeata, e aí, ele 
pode bater se ele quiser, mas ele também pode ser o cara que sobe no 
palanque e faz o discurso. Não um jogo sobre, não um presidente simulater. 
É, usarmos a figura desse presidente aqui, desse candidato à presidência, e 
ele vai bater em homossexuais, em negros, em transexuais e feministas. É só 
isso! Aquilo é a violência pura. E a questão é, pode até não ser enquadrado 
como um incentivo à violência, mas é evidentemente uma falta de respeito. 
Evidentemente, algo que não é ético. E então, é até desonesto comparar 
jogos de violência. Eu não me sinto ofendido em jogar Mortal Kombat – e 
[lá] arrancam a cabeça das pessoas. Mas nesse jogo, independentemente de 
como fosse, ele está evidentemente destacando que existe uma raiva focada, 
uma raiva que não é genérica. E o fato de ela ser concentrada, é um erro 
dentro da indústria dos jogos [...] até porque, é uma reprodução. A gente vê 
discurso de ódio acontecendo hoje. Não, isso não é falácia. E é triste, porque 
tem intelectuais debatendo isso, tem pessoas da área acadêmica ao redor do 
mundo inteiro falando sobre isso, especialistas falando sobre isso... E as 
pessoas acreditam em corrente de WhatsApp. Então, é bem triste.  

 

O produtor de game citou Bourdieu (2001) em O poder simbólico no excesso de 

violência dentro da indústria cultural: 

 
[...] é evidente que o foco é ganhar dinheiro, né? E não é errado ganhar 
dinheiro num mundo capitalista; pelo contrário. Só que a gente precisa levar 
outros tipos de opções [...] Existe: a gente pode ver The Last Guardian, por 
exemplo. Ele é um jogo que foi aclamado, ele é um grande jogo, ele é da 
grande indústria e ele tá aí mostrando que ele pode levar uma temática mais 
poética, mais fabulosa pra grande indústria, pro grande jogador, que é o 
jogador que é hardcore até, que, às vezes, vai querer jogar. Então, acho que 
isso é bacana. Só que, de fato, ainda é minoria. O foco é repetir as estratégias 
de venda ano a ano, como a gente vê com as grandes indústrias com essas 
franquias têm dez, doze, quinze títulos, que às vezes as mudanças são tão 
ligeiras que os jogadores mais assíduos acabam se decepcionando. (BUENO, 
2018). 

 

Falando em monetização, a autora acredita que este é o ponto mais fraco dos estúdios 

indies entrevistados. De maneira geral, palavras como editais, investidores e venda de 

produtos são recorrentes nos discursos deles. 
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Sobre os editais, Bruno Briseno (2018) contou que o jogo que a Behold estava 

desenvolvendo recebeu aporte de 100% de um edital da Agência Nacional do Cinema 

(Ancine), garantindo tranquilidade ao estúdio nos próximos dois anos, tanto na finalização do 

jogo em questão, quanto no início de alguns novos projetos ainda engavetados. Mas ainda há 

a expectativa por novos editais: 

 
[...] independente do próximo governo, tomara que continue melhorando 
esse lance dos editais, que estão ajudando muita gente, tanto empresa nova, 
quanto empresa já estabelecida. Porque todo jogo é um jogo novo; então, 
sempre precisa de dinheiro pra fazer, etc. E, no nosso caso, a gente por sorte 
ainda tá com a segurança de ter próximos projetos já engavetados. A ideia é 
lançar esse jogo ano que vem, o que a gente tá desenvolvendo agora. Mas, a 
próxima ideia já tá sendo trabalhada, a gente já tá conversando sobre e tal. 
(BRISENO, 2018). 

 

Para o artista da Behold, os editais estão ficando cada vez melhores, mais adequados 

às necessidades da indústria de games. No entanto, a pesquisadora vê essa perspectiva como 

muito dependente de um assistencialismo por parte do estado, compreensível no início das 

atividades de uma empresa, mas questionável com o passar dos anos. 

Editais também estão presentes na fala do grupo do Favela Game do Instituto Maria e 

João Aleixo:  

 
A gente tá tentando ir atrás de editais, pra que a gente consiga uma verba né. 
Pra conseguir até tocar o jogo, porque a gente ainda tá no processo de 
feitura. Mas, depois, a gente tem que desenvolver. E, aí, a gente não tem esse 
aparato todo para poder fazer. Então, a gente vai tentar correr atrás de editais 
pra que a gente, com essa grana, consiga comprar ferramentas e contratar 
outras pessoas que possam nos auxiliar na produção do game. (NOGUEIRA 
DA SILVA, 2018). 

 

A entrevistada não respondeu o questionamento se o projeto era um trabalho 

voluntário ou não. Embora o grupo estivesse preocupado naquele momento com o 

desenvolvimento do game propriamente dito, a pesquisadora percebeu que falta conhecimento 

de gestão e negócios para o projeto ser autossustentável, como pode ser confirmado na 

próxima fala de Rhayssa Nogueira da Silva (2018): 

 
A gente pretende lançar o jogo gratuito, porque a gente não tem a intenção 
só de ganhar dinheiro com isso, a gente quer realmente só passar a nossa 
ideia. E é realmente complicado a gente ganhar dinheiro só como 
consequência. Então, se vier vai ser muito bom, mas se não vier, a gente pelo 
menos tentou fazer uma diferença. 
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Na práxis docente, a pesquisadora acompanhou uma série de projetos de TCC na 

academia que tinham bons profissionais e boas ideias, mas que não foram adiante em função 

da ausência de planos de negócio factíveis que garantissem a sobrevivência diária de seus 

integrantes. Assim, muitos acabaram ingressando em outras áreas, enquanto outros 

permaneceram fora do mercado de trabalho, engordando a estatística de egressos fora de sua 

área de formação. Já na sua práxis profissional, a autora viu o projeto Aldeia Virtual ser 

descontinuado pelo ISA quando a tecnologia Flash foi encerrada e a ONG não obteve novo 

financiamento externo para a atualização do projeto. 

João Bueno (2018), do Lenin – The Lion, colaborou ressaltando uma visão de 

investimento, pois acredita que “é necessário investimento de grandes empresas, sejam elas 

do estado ou não, pra que esse mercado ande. Porque, sem investimento, o mercado ele tá 

bom, só que ele não vai andar o tanto quanto ele poderia.”  

Jhonatan Barros (2018) levou o Terra Studios para a BGS com esse intuito e obteve 

êxito. No entanto, de maneira vaga, reclamou sobre a infraestrutura proporcionada pelo 

evento: 

 

Aqui na BGS poderia ter mais oportunidades para o indie, colocar um pouco 
mais. Faltou um pouco, mas abriu portas. Eles poderiam ter dado mais 
atenção para a gente. Agora, no mercado brasileiro, ainda é um pouco vago: 
você não vê tantos investidores aqui no Brasil, sendo que, empresas de fora, 
como chineses e americanos, estavam aqui procurando oportunidades de 
investir, enquanto que o brasileiro não estava. Talvez pensem em 
investimento para um futuro. 

 

Entre todos os entrevistados, ele foi o que apresentou para a autora uma boa visão de 

business, muito provavelmente por sua experiência profissional como empresário no ramo de 

informática e CEO da produtora. No entanto, as decisões dos membros na Terra Studio são 

baseadas em gostos próprios enquanto jogadores e a empresa é tratada como o plano B da 

equipe, uma vez que seus integrantes mantêm outras profissões como principal fonte de 

renda. 

Gabriel Ferreira (2018) ressaltou que a Massive Work Studio foi na BGS em edições 

anteriores buscar investimento e também obteve êxito. No entanto, percebe-se uma visão 

romantizada da área quando confessou: “A gente tá literalmente, às vezes, abaixando aquilo 

que a gente ganha pra poder sobreviver, pra poder trazer um negócio com uma qualidade 

melhor pro público brasileiro [...]”. Ou seja, o “investimento” não fica restrito aos gestores na 
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produtora, impactando também o salário dos profissionais contratados. Essa romantização 

também é vista no depoimento de Briseno (2018), que coloca a paixão por fazer o que gosta 

como primordial na atual fase da sua produtora. No entanto, a aparente zona de conforto que o 

edital oferece, na realidade, pode virar uma bomba relógio: desvia o foco dos colaboradores 

no crescimento autossustentável dos produtos da empresa, possivelmente gerando um círculo 

vicioso. 

Investimento pressupõe retorno financeiro. E o que a autora mais ouviu foi que esse 

retorno é esperado, em grande parte, através da venda dos jogos. Briseno (2018) colocou que 

a Behold já vende mais para o mercado externo do que o interno, o que justifica os nomes dos 

títulos todos em inglês e evidencia, por conseguinte, a necessidade atual dessa língua na 

formação dos profissionais. No entanto, a autora considera imprescindível para uma empresa 

já consolidada a leitura e a análise do mercado interno, uma vez que esse tem muito potencial 

de crescimento e menor concorrência, conforme apresentado anteriormente nas pesquisas 

sobre o Brasil e a América Latina, talvez levando-a finalmente a ser autossustentável. João 

Bueno (2018) percebeu que esse pode ser um bom caminho: 

 
Eu acho que a gente pode se encaminhar para uma competitividade 
econômica, no sentido de marketing, com os outros países, como Estados 
Unidos, Canadá, Japão... O Brasil tem um grande potencial, até porque tem 
210 milhões de pessoas aqui no país. Então, deve de ter um monte de 
desenvolvedor com muito roteiro bom, com qualidade em programação, 
artistas visuais bacanas que querem trabalhar na área, teóricos que querem 
falar sobre videogame. Então, é abrir portas. E a gente, como eu falei no 
começo, ter investimento, porque o mundo gira com dinheiro. Infelizmente, 
né, as oportunidades boas, às vezes, ficam jogadas nas gavetas. Então, o que 
falta é investimento, seja público ou privado, pra que esse mercado caminhe 
pra uma grandiosidade que é dele. 

 

Com exceção do grupo do Instituto Maria e João Aleixo, há um consenso entre os 

demais produtores de games sobre a venda dos jogos. No entanto, cada estúdio vê de uma 

forma diferente. 

Para Jhonathan Barros (2018), a ideia do HPRZ é oferecer o que se convencionou 

chamar de freemium, ou seja, um produto gratuito que contém vendas adicionais internas: 

“[...] a gente tem um sistema de mercado dentro do jogo. Então, nós vendemos skins, roupas, 

cabelo, pintura de arma, pintura de carro, pintura da base, das paredes, o jogador entra de 

graça e já monetiza. A gente fala que é de graça somente o jogador.”  

João Bueno (2018), por sua vez, aposta na venda do título Lenin – The Lion. Do 

contrário, “acaba virando um spam. A pessoa coloca toda a monetização em jogo de celular, 
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por exemplo, que acaba sem aproveitar a experiência. Tem que ter um equilíbrio de sentido.” 

Ele também vende produtos com o personagem, assim como conseguiu apoiadores através de 

crowndfunding em ferramentas como Catarse e Patreon.  

Gabriel Ferreira (2018) comentou sobre o lançamento do jogo em lojas virtuais 

(Steam, Xbox e PS4), de forma episódica: será o primeiro dos seis setores do jogo, pois faltou 

dinheiro para a produção dos demais. Segundo ele, haverá um link entre os episódios.  

Por fim, o caso mais emblemático de monetização entre os estúdios é o da Flip Flop 

Lab. Segundo Beatriz Bock (2018), os jogos analógicos Open Cases e do Oggin são fáceis de 

serem vendidos: 

 
como a pessoa consegue fisicamente ver o jogo, a venda é muito mais fácil. 
A pessoa senta e joga o produto e, aí, vê como ele é, já pode levar pra casa. 
Os digitais são um pouco mais difíceis, porque têm o negócio de “ah, vou 
chegar lá em casa e vou lembrar de baixar o jogo do gênero” e, aí, acaba 
sendo um pouco mais difícil de espalhar por aí. 

 

Bock (2018) elenca como sendo um dos grandes desafios da indústria nos próximos 

anos popularizar os jogos digitais indies: “[...] muitos jogos [...] normalmente chegam às 

pessoas através do Youtube, [...] jogos que o grande público já conhece. Então, pra fazer um 

jogo que é desconhecido, que é indie, de uma empresa pequena, chegar até eles é muito 

difícil.” A participação do estúdio em eventos auxilia nesse sentido. De qualquer forma, 

percebe-se que o estabelecimento de parcerias e o desenvolvimento de produtos que vão além 

dos jogos, tais como animações e soluções educacionais em 3D, ajudam a pagar as contas da 

produtora. 

Como é notório, falta amadurecimento na indústria de games nacional para que as 

produtoras tenham os seus jogos como a principal fonte de renda. Isso se comprovou também 

no II Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais (SAKUDA; FORTIM, 2018, p. 38), em 

que somente 49,8% das produtoras informaram o desenvolvimento de jogos digitais como 

principal receita, seguida por software e serviços de Tecnologia de Informação, com 10,6%, e 

conteúdo digital, com 3%. Como outras atividades, representando 11,5% do total, destacam-

se “outro trabalho/emprego paralelo [...], realidades virtual e aumentada e desenvolvimento de 

aplicativos, softwares e/ou websites, jogos analógicos ou, ainda, trabalhos em gameficação”, 

entre outros. Em relação às fontes de financiamento público, 22% das produtoras recorreram a 

editais de jogos digitais, e 11,9% a editais de outras áreas, mostrando a importância para o 

setor. Na esfera privada, 46,1% do financiamento veio dos fundadores, suas famílias e 

amigos, 12,2% de editais de jogos digitais, 9,2% de investimento anjo. Cabe salientar que 
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63,4% não receberam financiamento público e 36,9% não receberam investimento privado. 

Enfim, esse cenário ilustra a realidade das produtoras da amostra. 

Finalizado este mapeamento das produtoras indies entrevistadas na BGS 2018, o 

próximo passo é apresentar algumas tendências para fazer a ponte entre o que é ofertado na 

academia e o que é demandado na indústria de games. Isso é apresentado no próximo 

capítulo. 

  



	 136 

 
5 O NOVO SEMPRE VEM: VIDA EXTRA PARA A ÁREA DE GAMES NO BRASIL 

 

 No percurso etnográfico percorrido pela pesquisadora, nas narrativas de suas práxis 

descritas neste trabalho e que foram sendo metaforicamente vislumbradas, algumas das 

perspectivas levantadas em diferentes aspectos (socioeconômico, cultural, etc.) tiveram 

confirmação positiva, como pode ser visto a seguir.  

 

5.1 UMA NOVA CONSCIÊNCIA E JUVENTUDE: JOGO BRASILEIRO COM 

TEMÁTICA CULTURAL LOCAL EM RANKING INTERNACIONAL 

 

Uma das grandes dificuldades iniciais desta pesquisa foi a de confiar em rankings com 

os melhores games, especialmente aqueles disponíveis online. Há uma série de blogueiros e 

youtubers que disponibilizam esse tipo de material na internet a partir de critérios muito 

pessoais. Isso justificou a escolha em utilizar o livro do Mott (2013) no mapeamento dessa 

indústria, apresentado anteriormente. No entanto, perante a ausência de índices mais recentes 

nesse sentido, a autora acompanhou e se manteve atualizada durante todo o período da 

pesquisa (2015-2019) às notícias, aos eventos e discussões a respeito da indústria criativa de 

games por meio da mídia tradicional. 

Em convergência aos seus propósitos como pesquisadora e professora, em novembro 

de 2018, o game brasileiro Dandara figurou na lista dos 10 melhores jogos de 2018 da revista 

Time (2018). Segundo o UOL Jogos (2019), Dandara foi desenvolvido pelo estúdio mineiro 

Long Hat House, tendo como inspiração a escrava fugitiva Dandara dos Palmares, esposa de 

Zumbi dos Palmares, que dominava técnicas de capoeira e que, ao lado de Zumbi, lutou 

contra escravidão no Brasil.  
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Gráfico 82 – Print do game Dandara na matéria da Revista Time 

 
Fonte: Time (2018). 
 

É a primeira vez que um game brasileiro aparece numa lista dessa magnitude, ao lado 

de títulos de franquias AAA renomadas como Super Mario Party, Assassin’s Creed Odyssey 

e Red Dead Redemption 2. 

Em termos técnicos, algo que chama a atenção em Dandara é a quantidade de 

plataformas que o jogo está disponível: os três principais consoles do momento (PlayStation 

4, Nintendo Switch e Xbox One), os dois principais sistemas operacionais para plataformas 

móveis (Android e iOS) e PC, embora a sua página na Steam (2019) indique também versões 

do jogo disponíveis para macOS e Linux. Essa questão merece ser ressaltada, pois populariza 

o jogo, bem como mostra um amadurecimento da indústria brasileira.  

Durante as entrevistas realizadas na BGS 2018, a autora percebeu que boa parte das 

produtoras indies já estão trabalhando com multiplataformas, especialmente consoles, o que 
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mostra uma maior facilidade em desenvolver e publicar em várias lojas virtuais quase que 

simultaneamente, mesmo com equipes reduzidas. Isso é possível porque,\ tanto as engines 

estão trabalhando com o conceito de multiplataforma, como é o caso da Unity, quanto as 

publicadoras, como a Steam (2019), permitem o download para diferentes plataformas, 

mostrando um avanço sobre as lojas de aplicativos para mobile e consoles, cujos downloads 

de produtos se restringem as suas marcas. No entanto, também denota a abertura cada vez 

maior das empresas detentoras de consoles para disponibilizar produtos desenvolvidos por 

estúdios indies, algo que era praticamente inviável em décadas anteriores. 

Voltando ao Dandara, segundo informações presentes no site da Long Hat House 

(2019), o estúdio surgiu em 2014 e conta com apenas dois integrantes: João Brant e Lucas 

Mattos. Eles nasceram em Belo Horizonte (MG) e se conheceram enquanto estudavam 

Ciência da Computação na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

 

Gráfico 83– Lucas Mattos e João Brant, da Long Hat House 

 
Fonte: Long Hat House (2019). 

 

 O site da Long Hat House (2019, tradução nossa) destaca uma série de prêmios e 

reconhecimentos que a dupla obteve com o seu estúdio: 

 
Vencedor da I SBGames Jam - Porto Alegre, 14/11/2014 
Finalista na FunPlus' IndiePlus - São Francisco, 3/3/2015 
Finalista no BIG Festival: Brazilian Award - São Paulo, 1/7 2015 
Finalista do IMGA – Excelência em Gameplay - São Francisco, 12/3/2016 
Finalista no BIG Festival: Brazilian Award - São Paulo, 1/7/ 2016 
Finalista no SBGames 2016: Melhor Game - São Paulo, 1/8/2016 
Finalista no SBGames 2016: Melhor Design - São Paulo, 1/8/2016 
Finalista do IMGA - San Francisco, 28/2/2017 
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Vencedor na SBGames 2018: Melhor jogo (imprensa) - Foz do Iguaçu, 
31/10/2018 
Vencedor na SBGames 2018: Game Design - Foz do Iguaçu, 31/10/2018 
Finalista na SBGames 2018: Narrativa - Foz do Iguaçu, 31/10/2018 

 

Como pode-se perceber, há uma preocupação da dupla em estar presente nas grandes 

mostras competitivas do setor, especialmente nas cidades de São Paulo e São Francisco 

(EUA), cidades que são referências nacional e mundial na área de inovação, respectivamente. 

Certamente, esse é um ponto que impacta positivamente em termos de divulgação, uma vez 

que essas cidades concentram imprensa especializada em tecnologia, ampliando a visibilidade 

de seus jogos. 

A propósito, todo o site da Long Hat House (2019) está em língua inglesa, embora 

versões do game estejam disponíveis na Steam (2019) nesse idioma e em mais de uma dezena 

de outras línguas, incluindo alemão, chinês, coreano, espanhol, francês, italiano, japonês e 

russo, bem como português brasileiro e de Portugal, proporcionando maior alcance e uma 

evidente visão global de negócios.  

Aliás, a autora não encontrou nenhuma evidência de que a Long Hat House receba 

dinheiro de outra fonte que não a venda de seus produtos. Na App Store, o jogo Dandara é 

comercializado por R$ 52,90 (mobile) e R$ 54,90 (macOS) e na Steam (2019) custa entre R$ 

29,99 e R$ 35,58 (versão melhorada). Na Steam (2019) está disponível também a trilha 

sonora original do game, totalizando 20 músicas com duração entre 40 segundos e pouco mais 

de sete minutos, por R$ 14,4935. Por isso, disponibilizar em multiplataformas e em diversas 

línguas amplia o poder de venda. No entanto, de acordo com informações do site Manati 

Games (apud THE ENEMY, 2019), em junho de 2018, os desenvolvedores afirmaram que 

60% das vendas do Dandara vinham da eShop Nintendo (2019), que atualmente cobra 14,99 

dólares ou euros, dependendo do país da loja, pelo jogo para Switch, destacando a 

permanência da importância dos consoles nesta indústria. 

Em muitas dessas lojas consta o nome da Raw Fury (2019), que é a publisher dos 

jogos da Long Hat House. Trata-se de uma editora de jogos, sediada em Estocolmo (Suécia), 

que possui experiência em administração, promoção e distribuição de pequenos e grandes 

estúdios de games, cuidando dos testes dos games e relações públicas com influenciadores 

digitais, jogadores e demais criadores de conteúdo. Em seu site, o discurso da Raw Fury 

(2019) a coloca mais preocupada nos jogos do que na indústria, uma vez que vê os games 

como a união de arte e artesanato. Sua proposta é a de propiciar sucesso e felicidade aos 

																																																								
35 Valores pesquisados em 22 de janeiro de 2019. 
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desenvolvedores, para que permaneçam independentes. Ao que tudo indica, vem alcançando 

seu objetivo com a Long Hat House. 

Outro aspecto que merece ser destacado no jogo Dandara vem da sua temática e 

narrativa. Ter como inspiração uma personagem real da história brasileira já é um fato 

louvável, ainda mais por não ser apresentado como um serious game. Pelo contrário: a curva 

de aprendizado é algo que foi elogiado na matéria da Time (2018), que não está atrelada ao 

conhecimento prévio da história.  

Também não é costumeiro na indústria ver um jogo de sucesso tendo como 

protagonista uma heroína mulher negra, ex-escrava, cujo corpo não tem enfoque na sua 

sexualização. 

 
Gráfico 84 – Imagem de divulgação do game Dandara na eShop Nintendo  

 
Fonte: Nintendo (2019). 
 

Isso se reflete até no jogo propriamente dito, inclusive quando referencia a obra de 

arte Abaporu, de Tarsila do Amaral, que aparece numa versão vestida. Assim, os 

desenvolvedores utilizam a liberdade poética para adaptar a obra em termos visuais e até 

mesmo temporais.36 De qualquer forma, a presença das cores verde e amarelo predominam 

nas personagens, reforçando a identidade brasileira pelo viés do nacionalismo. 

 

 

 
																																																								
36 Cabe salientar que, enquanto a personagem histórica viveu no século XVII, a obra Abaporu é datada 
de 1928. 
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Gráfico 85 – Referência à obra Abaporu no game Dandara 

 
Fonte: Steam (2019). 
 

Ainda de acordo com a revista Time (2018), Dandara tem “belos gráficos”. No 

entanto, para ter este repertório, é essencial ir além dos currículos escolares, especialmente no 

que tange aos cursos da área de TI. Por isso, cursos de Jogos Digitais precisam focar um 

pouco mais na formação humanística, tanto em termos de história, quanto de arte. É notável 

no jogo Dandara como dois rapazes com formação na área de Exatas conseguiram trabalhar 

com maestria essas temáticas de cunho histórico, artístico e cultural. Nas entrevistas 

realizadas na BGS 2018, já é visível o movimento de profissionais de outras áreas que estão 

assumindo esses postos, como é o caso dos desenvolvedores dos jogos Lenin – The Lion e 

Favela Game, que trazem temáticas sociais como seus grandes diferenciais. Em época de 

mercado de nicho, como Anderson (2006) aborda em sua teoria d’A Cauda Longa, não 

faltarão jogadores para temáticas não contempladas até então pela indústria cultural. Cabe aos 

pequenos estúdios oferecerem isso, assim como a produtora Long Hat House fez. 

Por outro lado, Dandara ainda é exceção. A indústria está aquém nesse sentido: em 

sua experiência como professora de roteiro de jogos, a autora viu bons alunos em sua 

disciplina se formarem e não encontrarem vagas na indústria, que ainda não despertou para a 

necessidade de novas temáticas. Isso é perceptível nas entrevistas na BGS 2018 com as 

produtoras indies maiores, que ainda não exploram adequadamente as temáticas relacionadas 

à identidade cultural local e temas sociais, tais como feminismo, diversidade e afins. Neste 

aspecto, o uso da tag Female Protagonist no perfil do Dandara na Steam (2019) leva a crer 

que este tipo de preocupação é essencial nos dias atuais. Para se ter uma ideia, outros jogos 

importantes para a indústria, como o jogo Street Fighter V e todos da franquia Tomb Raider, 
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utilizam esta tag na Steam (2019). Com um número maior de jogadoras no mercado, por 

exemplo, isso representa ampliar a fatia de mercado.  

 

5.2 CONTANDO VIL METAL: DO ASSISTENCIALISMO À 

AUTOSSUSTENTABILIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GAMES 

 

A autora deste trabalho acredita que este é um ponto crucial no desenvolvimento da 

indústria de games no Brasil: uma melhor formação em gestão e negócios. 

Como foi citado anteriormente, muitos alunos entram em cursos de graduação em 

games porque são jogadores, e não necessariamente possuem perfil para produzir jogos, o que 

leva à evasão escolar logo nos primeiros semestres do curso, como bem destacou Beatriz 

Bock (2018) em sua entrevista. Entre os alunos mais jovens, há o sonho de trabalhar naquilo 

que gostam, enquanto boa parte dos mais velhos acabam migrando para outras áreas de TI em 

função da demanda de projetos e valores salariais. Os cursos também não oferecem uma visão 

realista do mercado, pois disciplinas de gestão e negócios não são prioritárias nas matrizes 

curriculares. Assim, egressos que sonham em entrar em grandes empresas internacionais de 

games que aportam aqui não têm as habilidades e as competências necessárias para os perfis 

das vagas oferecidas, uma vez que boa parte dos escritórios são focados em áreas como 

distribuição e venda, localização e suporte técnico, como pode ser visto numa rápida pesquisa 

nos currículos dos colaboradores na rede social profissional LinkedIn (2019). De qualquer 

forma, há uma mudança perceptível no caso do novo curso do Mackenzie (2018), algo que já 

vem sendo tratado timidamente nas matrizes das Fatec (2018;2018), embora focadas na 

indústria indie. 

O II Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais (SAKUDA; FORTIM, 2018) traz 

uma luz sobre este cenário. No trecho sobre as empresas de games brasileiras, entre as não 

formalizadas, 34,5% surgiram em IES e 15,4%, em game jams, sendo a segunda e a quinta 

alternativas mais marcadas, respectivamente.  

 
Game jams e universidades como fatores importantes para as 
desenvolvedoras não formalizadas podem ser reflexo de diversos fatores, 
entre os quais o maior número de cursos e game jams e a dificuldade das 
empresas estabelecidas de absorver os profissionais formados nas 
universidades. Por outro lado, identificação de oportunidade, profissionais 
que já trabalhavam juntos e demanda de um parceiro ou cliente refletem 
profissionalismo e uma visão de negócio mais desenvolvida entre as 
desenvolvedoras formalizadas. (SAKUDA; FORTIM, 2018, p. 36). 
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Os agentes dos estúdios de games entrevistados na BGS 2018 também apresentam 

uma visão limitada sobre negócios. Da falta de interesse no lucro com o jogo até a espera por 

um investidor que transforme a empresa no “plano A”, passando pela sobrevida 

proporcionada por edital: a romantização da área e a dependência de financiamentos 

predominam e podem ser perigosas para a sustentabilidade da área, especialmente frente às 

mudanças econômicas do novos governos em diferentes esferas, que vêm cortando esse tipo 

de recurso, por exemplo. Por mais que tenham sido gentis e sinceros na abordagem e sabendo 

que nem todos são responsáveis pela área de gestão ou negócios em seus estúdios, a falta de 

preocupação em mostrar metas e retorno do investimento num evento como a BGS 2018 pode 

deixar um possível investidor incrédulo. Mostra também a visão profissional e de mercado 

com relação ao produto: produzir games ainda é considerado um entretenimento. Não o ver 

como negócio dificulta a credibilidade no setor. 

A pouca percepção entre os profissionais da área em ler tendências de mercado, tais 

como o aumento de jogadores na América Latina e a consequente necessidade de produzirem 

jogos digitais com temáticas regionais e materiais de divulgação nas línguas locais 

(especialmente espanhol), assim como as questões de gênero e diversidade, podem ser 

impeditivos para o crescimento da indústria brasileira, que atualmente está tentando concorrer 

com mercados já muito disputados, como mostrado no início da pesquisa. Precisa-se ter uma 

visão ampla e global de temáticas culturais contemporâneas, tais como tendências na moda, 

na arte, na literatura etc., colocando-as nos games, o que pode levar à fidelização de mercado 

consumidor nestes nichos. 

Quando se fala de América Latina e, mais pontualmente, sobre o Brasil, há de se 

considerar as suas peculiaridades. Por se tratar de entretenimento, adquirir um jogo digital não 

é considerado um gasto prioritário, especialmente quando se fala de um público situado numa 

região em desenvolvimento com diversos países enfrentando fortes crises econômicas. Assim, 

o número de jogadores é infinitamente maior que o de consumidores, uma vez que a pirataria 

é uma das marcas desse cenário desde o seu princípio, como apontado anteriormente no 

mercado brasileiro. Dos jogos pertencentes às grandes franquias, cujos valores estão na faixa 

dos R$ 200,00 até os indie games, que custam uma ou duas dezenas de reais, sua 

comercialização em larga escala nem sempre é viável, face o poder de compra local – baixo 

salário mínimo, alto índice de desemprego, desigualdade salarial entre gêneros, etc. Perante 

isso, a autora acredita que o modelo de cobrança dos games poderia ser repensado. Um 

formato factível para a atualidade, inspirado em outras plataformas de entretenimento digital 

como Netflix e Spotify, talvez seja a da cobrança de mensalidade para uso dos conteúdos 
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disponíveis em nuvem. Assim, ao invés de o jogador investir uma considerável quantia na 

compra de um título que não necessariamente o agrade, fato esse que pode levá-lo à pirataria, 

ele pode desfrutar legalmente de um amplo portfólio de títulos, dedicando-se a jogar aqueles 

que gosta. A ampliação do acesso à internet, inclusive nas principais plataformas de jogos 

(consoles, mobile, desktop), permitem pensar em algo nesse sentido. 

Bons exemplos no mercado de games existem, como é o caso dos e-sports, que estão 

movimentando quantias vultosas mundo afora. De acordo com o episódio Campeonato de 

Games da série Explicando (2018), disponível na Netflix, as produtoras de jogos digitais que 

atuam com esse gênero estão centralizando todo o processo sob as suas marcas; ou seja, são 

donas dos jogos, organizam os campeonatos e cuidam de suas transmissões. Assim, urge 

formar profissionais nos cursos do ensino superior da área com visão sistêmica e 

multidisciplinar, aptos para este novo cenário. 

 

5.3 CHEIRO DA NOVA ESTAÇÃO: PRODUZIR GAMES VIROU BRINCADEIRA DE 

CRIANÇA 

 

Falando em formação de profissionais, com o acesso cada vez maior às engines, bem 

como aos tutoriais disponíveis na internet, o desenvolvimento de games está se tornando uma 

espécie de brincadeira de criança. 

Ainda em novembro de 2018, numa chamada de vídeo com os seus sobrinhos que 

residem no Rio Grande do Sul, a pesquisadora soube que seu sobrinho mais novo, Cícero 

Bremm Caramello (2018), de apenas nove anos de idade, estava desenvolvendo games 

utilizando o Scratch, do MIT. 
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Gráfico 86 – Cícero Bremm Caramello desenvolvendo jogo no Scratch 

 
Fonte: autoria nossa. 

 

Em visita familiar durante o período das festas de final de ano, a pesquisadora teve a 

oportunidade de gravar uma entrevista com Cícero Caramello (2018), que explicou sobre o 

seu conhecimento a respeito de ferramentas para programação e desenvolvimento de games. 

Caramello (2018) teve seu primeiro contato com essas informações em junho de 2018 por 

meio de sua professora Márcia, na aula de informática de sua escola, enquanto cursava o 

quarto ano do Ensino Fundamental. Em pouco mais de seis meses, tem dois games em 

desenvolvimento e um já lançado, Space Runner, disponível no seu perfil Ciciinho Games. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 146 

Gráfico 87 – Jogo Space Runner no perfil da Ciciinho Games no Scratch 

 
Fonte: Ciciinho Games (2018). 
 

Muitas escolas, especialmente as particulares, vêm compondo seus currículos com 

aulas de games e robótica para crianças. Vê-se também a proliferação de redes e franquias de 

escolas de programação voltadas para o público infanto-juvenil que têm cursos de games em 

seus portfólios, tais como SuperGeeks, Futura Code, Ctrl+Play, Happy Code e MadCode, 

entre outras. Muitas vezes, estes treinamentos são ofertados no formato de curso de férias. 

Dessa forma, mais do que simplesmente jogar, programar jogos passa a substituir esta e outras 

atividades de lazer. Como ressaltou em sua entrevista, Caramello (2018) vê as férias como um 

tempo livre para poder se dedicar à produção dos seus jogos.  

Um fato que Cícero Caramello (2018) destacou como sendo um facilitador no 

desenvolvimento dos seus games é o uso do Scratch na língua inglesa, pois as palavras usadas 

na programação são menores que as de sua língua nativa, agilizando a digitação. Cabe 

salientar que Caramello (2018) estuda inglês desde 2014, quando tinha apenas cinco anos – 

seu interesse se deu quando ele, ao ver a caneta interativa que seu irmão adolescente ganhou 

no material didático da escola de línguas, convenceu seus pais a matriculá-lo também. No 

entanto, esse não é um caso isolado: muitas escolas, desde a educação infantil, já promovem a 

alfabetização bilíngue.  

Fazendo um paralelo, muitos alunos das Fatec obtêm aprovação nas provas de 

proficiência em língua inglesa logo após o vestibular. Considerando que todos os semestres 
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possuem uma disciplina desta língua, fica uma lacuna no horário destes alunos durante os 

semestres, quando poderiam estar cursando outras disciplinas específicas nesses horários. 

Inglês já é praticamente um pré-requisito na área. De acordo com o II Censo da 

Indústria Brasileira de Jogos Digitais (SAKUDA; FORTIM, 2018), dos 227 respondentes, 

63,4% citaram a presença de pessoas bilíngues ou multilíngues na equipe, 47,1% das 

empresas possuem material de divulgação em inglês e 43,6% produzem jogos em outros 

idiomas, além do português brasileiro. Um dado que a pesquisa não informa, mas 

empiricamente conta: boa parte desses profissionais aprendeu inglês jogando.  

O uso de inglês vai além da nomenclatura dos games que o Cícero Caramello (2018) 

produz. Aliás, um aspecto que chamou a atenção da pesquisadora foi a familiaridade do 

garoto com algumas terminologias técnicas da área de games, tais como scripts e sprints, bem 

como os nomes de engines, como a Unity e Game Maker Studio. Como disse informalmente 

seu pai, Fabio Leonardo Caramello (informação verbal)37, “ainda bem que apareceu alguém 

que entende o que ele fala, porque ele fica falando com a gente durante horas e não dá pra 

entender nada.” 

Ao contrário do que pode parecer num primeiro momento, desenvolver games vem 

sendo algo cada vez mais acessível. Bruno Briseno (2018), da Behold Studios, também 

mencionou em sua entrevista sobre a popularização dos desenvolvedores independentes no 

Brasil: “o pessoal tá falando que tá ficando bem saturado, porque tem muita gente fazendo 

jogo, né, e tá cada vez mais fácil fazer.” A autora acredita que é um fenômeno parecido com o 

que já aconteceu com a internet: nos primórdios do HyperText Markup Language (HTML), 

era essencial ter conhecimento de programação para escrever os códigos dos sites no Bloco de 

Notas; mas, pouco tempo depois, softwares editores de HTML, como o Adobe Dreamweaver, 

substituíram essa necessidade com a interface gráfica What You See Is What You Get 

(WYSIWYG), que significa “o que você vê é o que você tem”. O Scratch é um exemplo 

disso: metade da tela mostra o jogo e outra metade mostra o código. De qualquer forma, 

precisa ser salientado que a autora já presenciou dezenas de casos de formandos em Jogos 

Digitais que não se acham aptos para programarem seus TCCs, enquanto crianças estão 

descobrindo isso de forma autodidata. Da mesma forma que as escolas estão se alinhando à 

cultura digital, desenvolvendo, com o apoio do professor, as competências que têm sintonia 

com os desejos da geração do século XXI, há uma defasagem que precisa ser revista nos 

currículos da graduação. 

																																																								
37 Informação fornecida por Fábio Leonardo Caramello, em 2018. 



	 148 

Iniciativas como o Watson, da empresa International Business Machines (IBM), 

também lançam uma luz sobre um futuro breve: a inteligência artificial já substitui muitas 

tarefas humanas e substituirá muitas outras, inclusive a dos programadores. Isso não significa 

que cursos como os de Jogos Digitais serão desnecessários, até porque é essencial o acesso às 

teorias que trazem a essência da área da TI. No entanto, urge alterar as matrizes curriculares 

para aquilo que diferencia as pessoas das máquinas. E, nesse quesito, a área das Humanidades 

pode colaborar sobremaneira.  

Como foi levantado, analisado e apresentado nesta tese, as produtoras nacionais de 

games são compostas por equipes enxutas de jovens produtores com formação 

multidisciplinar, que vai das Ciências Sociais, passa pelos cursos específicos da formação de 

profissionais de games e chega na Ciência da Computação. Se essa realidade se faz 

hegemônica na indústria, isso ressalta a importância de cursos que flexibilizem o currículo 

para atender as demandas atuais profissionais e de empreendedorismo.  

Sem o alicerce em saberes disciplinares, é fundamental expandir e flexibilizar as 

propostas pedagógicas. Algumas habilidades são transversais, tais como criatividade, 

motivação, iniciativa, curiosidade e inovação. No entanto, deve-se olhar também para o 

empreendedorismo social e sustentável, assim como para a colaboração organizacional. 

Lévy (1996, p. 158), no começo do século XXI ao estudar a cibercultura, indicou que 

as estruturas rígidas não cabem mais num mundo em que a cultura digital é disseminada: 

 
No lugar de uma representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides 
estruturadas em “níveis”, organizadas pela noção de pré-requisitos e 
convergindo para saberes “superiores”, a partir de agora devemos preferir a 
imagem de espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em 
fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou os 
contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular e evolutiva. 

 

Desde 2003, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação das Universidades 

Brasileiras (ForGRAD, 2003) discute sobre concepções e implementação da flexibilidade 

curricular. Recentemente, o Fórum produziu documento com orientações e diretrizes que 

orientam sobre ações concretas para a flexibilização nos projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação, o que evidencia possíveis mudanças nas concepções pedagógicas, atingindo as 

matrizes curriculares.  

 

O entendimento tomado no documento é que a flexibilização curricular é 
algo que se impõe nas reformas curriculares dos cursos de graduação face às 
exigências das rápidas transformações socioeconômicas, geopolíticas, 
culturais e tecnológicas que vêm ocorrendo na sociedade, com seus 
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desdobramentos gerais e particulares na educação, em especial, no ensino 
superior. (ForGRAD, 2003). 
 

Para acompanhar essas demandas sociais, as IES tentam se renovar oferecendo novos 

cursos de graduação e especialização no que concerne à formação do aluno. Em 2004, o 

ForGRAD (2004, p. 12) ressaltou que não havia mais espaço para o profissional homogêneo 

em suas formação e atuação profissional. Assim, abandona-se a perspectiva de uma 

profissionalização restrita e meramente técnica, propiciando o desenvolvimento de 

competências a longo prazo, que permitem um olhar crítico-analítico. O aluno deve 

compreender os modos de produção daquilo que ele se dedica a criar, adquirindo 

continuamente uma série de conhecimentos específicos que o permite recriar 

permanentemente. 

Mill (2014), analisando os currículos da Espanha e Portugal regidos pela Declaração 

de Bolonha 38 , enxergou possibilidades no Brasil para a flexibilização curricular da 

aprendizagem e do ensino, na mesma lógica que acompanha a disseminação da modalidade de 

ensino EaD. 

 
Flexibilidade educacional pode ser entendida pelas possibilidades de 
(re)organização da educação, em função de diversos interesses ou 
necessidades. A capacidade de adaptação da proposta de formação aos perfis 
e interesses dos estudantes está, portanto, no centro da noção de flexibilidade 
educacional que está sob nosso olhar neste texto. (MILL, 2014, p. 101). 

 

Repensar o ensino é uma demanda latente. No caso brasileiro, a graduação está cada 

vez mais ligada a grandes grupos de ensino, mas ainda há pouco intercâmbio entre as IES, 

devido à maioria das IES serem privadas e concorrerem entre si. Aliás, dentro dos próprios 

cursos de uma única IES praticamente não se vê esta flexibilidade de cursar disciplinas de 

outro curso, algo que poderia proporcionar um salto em termos de inovação. Basta lembrar do 

caso de Steve Jobs que se matriculou numa disciplina de tipografia na faculdade e isso 

revolucionou o design na indústria de computação pessoal. As diretrizes que possibilitam a 

oferta de disciplinas EaD poderiam proporcionar isso já num primeiro momento, permitindo a 

formação multidisciplinar que a indústria pede. Isso também corrobora para o trabalho 

remoto, algo que já vem sendo adotado na indústria de indie games nacional. 
																																																								
38	De acordo com Costa (2019), o Processo de Bolonha é algo que vai além do documente em si, 
assinado em 1999. A reforma o ensino superior europeu iniciou-se na prática um ano antes, na reunião 
da Sorbonne, em Paris, e previa sua implantação até 2010, contudo não se esgota naquele ano e vai 
além do que foi escrito em Bolonha. Diversos documentos produzidos nos encontros bianuais 
realizados pela União Europeia, aprofundaram e detalharam o que lá foi escrito.  
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Oferecer atrativos para uma geração bilíngue, que faz da programação uma 

brincadeira infantil e conta com o acesso a infinitos tutoriais online é o desafio num curto 

período de tempo. Caso contrário, a não exigência do diploma para o exercício na área, aliada 

à falta de paciência deste perfil de aluno para permanecer numa sala assistindo aulas no 

tradicional formato cartesiano, podem levar a uma evasão cada vez maior dos cursos 

universitários. Um caminho é o que Hardagh (2009) defende em seu conceito de Escola 

Expandida, que ratifica a necessidade de um espaço escolar com um PPC desenhado sem 

estruturas rígidas e definidas, mas com perfis que atendam as singulares do percurso 

autônomo de cada discente e não pré-definido genericamente pelos docentes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No final do trabalho, é importante fazer uma breve revisão da trajetória realizada 

durante esta pesquisa. Antes de tudo, volta-se à questão que norteou o estudo: como a 

formação acadêmica em cursos de graduação na área de games pode colaborar para o 

desenvolvimento desta indústria criativa nacional, promovendo a identidade brasileira 

contemporânea? Respondendo a ela, confirmou-se a hipótese de que é necessária uma 

reformulação sistêmica dos cursos na sua proposta pedagógica, privilegiando o processo 

criativo e o olhar identitário voltado para a cultura local, ao invés de priorizar as demandas da 

indústria cultural de games que, por sua vez, também estão sendo revisitadas, inclusive com 

exemplos práticos como os apresentados no último capítulo.  

No que tange aos cursos de graduação na área de games analisados, percebem-se 

algumas alterações consideráveis nas matrizes curriculares, especialmente entre os cursos 

mais recentes, cujas disciplinas começam a se organizar em torno de grandes blocos de 

conhecimentos que atendem parte das necessidades atuais da indústria. Nos cursos de Jogos 

Digitais, ainda há o predomínio de disciplinas tecnicistas, muito em função da área de 

Tecnologia a qual este curso em específico está atrelado. No entanto, urgem alterações, 

especialmente com o incremento da área de Humanidades, que colaboram com novas 

temáticas nos jogos produzidos pela indústria, bem como fornece uma vida extra para estes 

cursos de graduação, permanecendo atrativos para a próxima geração de produtores de games.  

Neste aspecto, chama a atenção o fato de que, mesmo sendo pioneiro no Brasil, o 

curso de graduação em Design de Games ainda está em número bem reduzido se comparado 

com o de Jogos Digitais. De qualquer forma, estes cursos analisados na amostra parecem ter 

matrizes curriculares mais coerentes com a multidisciplinaridade que a área precisa 

atualmente.  

No que se refere à indústria de games, é nítido o movimento de quebra de estereótipos 

da indústria cultural, inclusive nas grandes empresas do setor, ainda que seja tímida devido ao 

curto espaço de tempo dos cursos na área. Nas produtoras indies menores, as temáticas 

poéticas e sociais ganham projeção, apoiadas no lugar de fala e na representação buscada 

pelos seus agentes. Por sua vez, nos estúdios indies com maior tempo de mercado, percebe-se 

a presença de profissionais formados na área de games, ainda que ela seja pequena, e poucas 

iniciativas de inserção de temáticas locais e alinhamento com a sociedade contemporânea. 

Frente à dificuldade em estabelecer uma identidade cultural brasileira que possa ser 

reproduzida visualmente nos personagens e até mesmo em cenários nos games, muito em 
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função da falta de familiaridade dos agentes dessa indústria criativa com a área de Humanas, 

ainda predomina o verde-amarelismo como forma de representação nacional, mesmo esta 

concepção estando prestes a completar um século em outras áreas criativas.  

O estudo mostrou-se além da hipótese inicialmente proposta. Emergiu, durante o 

processo, uma falta de visão voltada para gestão e negócios na área da produção de jogos 

dentro das produtoras. Nos cursos de graduação, há pouco destaque para disciplinas ligadas 

ao empreendedorismo, ainda com ênfase nos indies, enquanto nas empresas analisadas 

predomina uma espécie de assistencialismo, uma dependência por meio de financiamentos 

públicos e de investidores. Isso reflete na persistência de uma visão amadora do mercado, que 

não é capaz de absorver egressos e sustentar as empresas com a venda dos seus jogos, 

exigindo dos profissionais outras fontes principais de renda, diminuição de seus ganhos, 

tempo dedicado a inscrições em editais e desenvolvimento de outros produtos ou soluções, 

por exemplo. Também falta análise crítica acerca dos dados do mercado, uma vez que boa 

parte dos profissionais ainda romantizam a área e se baseiam nas suas experiências pessoais 

como jogadores nas tomadas de decisão. Com isso, ignoram o crescimento exponencial do 

Brasil e da América Latina no consumo de games, muitas vezes colocando os seus jogos em 

mercados com alta concorrência, sem qualquer diferencial identitário e cultural. 

Atuando numa área de tecnologia, as mudanças são corriqueiras. Felizmente, nos 

quase quatro anos de desenvolvimento desta pesquisa, muitas percepções da autora vindas de 

suas práxis profissional e docente se confirmaram, especialmente nos últimos meses, como 

visto no prestígio internacional alcançado pelo jogo Dandara e na autonomia de seu sobrinho 

no desenvolvimento de seus games. E isto impacta sobremaneira na academia e na indústria, 

que devem estar atentas a estes movimentos. 

Enfim, novos desafios são colocados cotidianamente. Não há como ignorar o 

capitalismo e a necessidade das empresas de produzir, fazer dinheiro, por mais que temáticas 

poéticas e sociais atravessem o conteúdo dos produtos. Também, quando se pensa na 

formação profissional, é primordial fornecer ao aluno uma bagagem técnica e cultural que lhe 

traga autonomia no futuro. Inclusive, dentro das IES, um ponto que pode colaborar num 

futuro breve é o inevitável crescimento de implementação das disciplinas no formato EaD, 

especialmente com a nova regra dos 40% nos cursos presenciais. A autora acredita que pode 

ser uma oportunidade ímpar na promoção de intercâmbio de saberes, dando autonomia ao 

discente para escolher a sua trajetória acadêmica por meio de seu ingresso em outras turmas, 

outros cursos e até mesmo IES diferentes, proporcionando uma flexibilização na matriz 

curricular única que atenda os seus interesses dentro deste limite possível. 
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Também devem ser consideradas as peculiaridades locais da indústria. Enquanto não 

há um esforço governamental realmente eficaz na diminuição dos impostos e até mesmo no 

aumento do poder de compra da população, a pirataria, que é um problema de ordem cultural, 

continuará apresentando altos índices, impactando sobremaneira na sustentabilidade da área. 

Assim, é necessário pensar em soluções que façam os games chegarem aos consumidores de 

forma legal.  

Este trabalho não é estanque. Da mesma forma que a academia e a indústria criativa 

devem inovar diariamente, a pesquisadora também vê o seu papel como sendo importante 

nessa cadeia. Concomitantemente com a finalização deste texto, a autora participou de novos 

processos seletivos específicos da área de games em IES e no mercado, onde pretende 

compartilhar com novas turmas e novos parceiros comerciais as percepções originadas nesta 

pesquisa. Numa área tão fascinante e, por vezes, desconhecida, certamente nem sempre se 

ganha de primeira, tampouco sempre se perde. O importante é estar sempre aprendendo a 

jogar. 
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APÊNDICE A – JOGOS DA DÉCADA DE 00 CITADOS NA OBRA 1001 

VIDEOGAMES PARA JOGAR ANTES DE MORRER, DE TONY MOTT (2013). 

 
Tabela 6 – Lista de jogos da década de 00, em ordem alfabética de título 
Nº Título do Jogo Desenvolvedor Ano Plataforma Gênero 

533 A Boy and His 
Blob 

WayForward 
Technologies 

2009 Wii Plataforma/Quebra-
cabeça 

307 Ace Combat 6: 
Fires of Liberation 

Namco 2007 Xbox 360 Simulação de 
Voo/Combate 

57 Advance Wars Intelligent Systems 2001 Game Boy 
Advance 

Estratégia 

210 Advance Wars: 
Dual Strike 

Intelligent Systems 2005 DS Estratégia 

378 Afrika Rhino Studios 2008 PS3 Simulação 
407 Age of Empires: 

Mythologies 
Ensemble 
Studios/Griptonite 
Games 

2008 DS Estratégia 

65 Age of Mythology Ensemble Studios 2002 PC, MAC Estratégia 
108 Amplitude Harmonix 2003 PS2 Música 
30 Animal Crossing Nintendo 2001 Nintendo Simulação 
208 Animal Crossing: 

Luild World 
Nintendo 2005 DS Simulação 

311 Anno 1701: Dawn 
Of Discovery 

Keen Games 2007 DS Estratégia 

249 Armadillo Run Peter Stock 2006 PC Quebra-Cabeça 
449 Art Style: Intersect Q-Games 2009 DS Quebra-cabeça 
270 Art Style: Orbient Skip Ltd. 2006 Diversas Quebra-Cabeça 
455 Assassin´s Creed II Ubisoft 2009 PS3, Xbox 

360 
Ação/Aventura 

115 Astro Boy: Omega 
Factor 

Treasure/Hitmaker 2003 Game Boy 
Advance 

Ação/Luta 

375 Audiosurf Dylan Fitterer 2008 Diversas Quebra-cabeça/Música 
376 Auditorium Cipher Prime 2008 PC, MAC Quebra-

cabeça/Estratégia 
2 Baldur´s Gate II Bloware 2000 PC RPG 
32 Baldur´s Gate: 

Dark Alliance 
Snowblind Studios 2001 Diversas Ação/RPG 

397 Bangai-O Spirits Treasure 2008 DS Jogo de Tiro 
3 Banjo Tooie Rare 2000 Diversas Plataforma 
374 Banjo-Kazooie: 

Nuts & Bolts 
Rare 2008 Xbox 360 Plataforma/Construção 

de veículos 
456 Batman: Arkham 

Asylum 
Rocksteady Studios 2009 Diversas Aventura/Luta 

198 Battalion Wars Kuju 2005 GameCube Ação/Estratégia 
66 Battlefield 1942 Digital Illusions CE 2002 PC, MAC Tiro em primeira 

pessoa 
459 Battlefield 1943: 

Pacific 
Digital Illusions CE 2009 Diversas Tiro em primeira 

pessoa 
199 Battlefield 2 Digital Illusions CE 2005 PC Tiro em primeira 

Pessoa 
381 Battlefield: Bad 

Company 
Digital Illusions CE 2008 PS3 Tiro em primeira 

pessoa 



	 166 

460 Bayonetta Platinum Games 2009 Diversas Ação 
149 Bejeweled 2 PopCap Games 2004 Diversas Quebra-cabeça 
377 Bejeweled Twist PopCap Games 2008 Diversas Quebra-cabeça 
103 Beyond 

Good&Evil 
Ubisoft 2003 Diversas Ação/Aventura 

382 Bionic Commando 
Rearmed 

GRIN 2008 Diversas Plataforma 

309 BioShock 2K 2007 Diversas Tiro em primeira 
pessoa 

457 Bit. Trip Core Gaijin Games 2009 Wii Ação/Música 
254 Black Criterion Games 2006 Diversas Tiro em primeira 

pessoa 
35 Black & White Bullfrog Productions 2001 PC, MAC Simulação/Estratégia 
434 Blazblue: Calamity 

Trigger 
Arc System Works 2008 Diversas Luta 

110 Bookworm PopCap Games 2003 Diversas Quebra-cabeça 
453 Boom Blox Bash 

Party 
Electronic Arts 2009 Wii Quebra-cabeça 

450 Borderlands Gearbox Software 2009 Diversas Tiro em primeira 
pessoa/RPG 

384 Braid Jonathan Blow 2008 PC, Xbox 
360 

Quebra-
cabeça/Plataforma 

256 Bully Rockstar 2006 PS2 Ação/Aventura 
67 Burnout 2: Point 

of Impact 
Criterion Games 2002 Diversas Simulação de Direção 

385 Burnout Paradise Criterion Games 2008 Diversas Corrida 
386 Buzz Quis TV Relentless Software 2008 PS3 Quiz 
106 Call of Duty Infinity Ward 2003 PC, MAC Tiro em Primeira 

Pessoa 
200 Call of Duty 2 Infinity Ward 2005 Diversas Tiro em primeira 

Pessoa 
310 Call of Duty 4: 

Modern Warfare 
Infinity Ward 2007 Diversas Tiro em primeira 

pessoa 
479 Call of Duty: 

Modern Warfare 2 
Infinity Ward 2009 Diversas Tiro em primeira 

pessoa 
454 Canabalt Semi Secret 2009 Diversas Aventura 
14 Capcom vs. SNK: 

Millenium Figth 
2000 

Capcom 2000 Dreamcast Luta 

452 Captain Forever Farbs 2009 Internet Estratégia 
373 Carcassonne Sierra On-line 2007 Xbox 360 Adaptação/Estratégia 
387 Castle Crashers The Behemoth 2008 Diversas RPG/Ação 
107 Castlevania: Aria 

of Sorrow 
Konami 2003 Game Boy 

Advance 
Ação 

197 Castlevania: Dawn 
of Sorrow 

Konami 2005 DS Ação 

150 Cave Story Studio Pixel 2004 Diversas Ação/Aventura 
204 Chibi-Robo! Skip Ltd. 2005 Diversas Plataforma/Aventura 
184 Chonicles of 

Riddick: Escape 
from Butcher Bay 

Starbreeze Studios 2004 PC, Xbox Tiro em primeira 
pessoa 

501 Chronicles of 
Riddck: Assault on 
Dark Athena 

Starbreeze Studios 2009 Diversas Tiro em primeira 
pessoa 
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151 City of Heroes Cryptic Studios 2004 PC, MAC RPG on-line para 
multidões 

203 Civilization IV Firaxis Games 2005 OS Estratégia 
195 ClubHouse Games Agenda 2005 DS Adaptação 
531 Cogs Lazy 8 Studios 2009 Diversas Quebra-cabeça 
328 Colin McRae: Dirt Codemasters 2007 Diversas Corrida 
464 Colin McRae: Dirt 

2 
Codemasters 2009 Diversas Corrida 

33 Commandos 2: 
Men of Courage 

Pyro Studios 2001 PC, MAC Estratégia 

314 Contra 4 WayForward 
Technologies 

2007 Diversas Jogo de Tiro 

152 Counter-Strike 
Source 

Valve Corporation 2004 PC Tiro em primeira 
Pessoa 

312 Crackdown Realtime Worlds 2007 Xbox 360 Aventura/Jogo de Tiro 
473 Crayon Physics 

Deluxe  
Petri Purho 2009 Diversas Quebra-cabeça 

68 Crazy Taxi 3: High 
Roller 

Hitmaker 2002 Diversas Simulação de Direção 

11 Crimson Skies Zipper Interactive 2000 PC Simulação de voo/Jogo 
de Tiro 

379 Critter Crunch Capybara Games 2008 Diversas Quebra-cabeça 
308 Crush Zoe Mode 2007 PSP Quebra-

cabeça/Plataforma 
317 Crysis Crytek 2007 PC Tiro em primeira 

pessoa 
389 Cursor * 10 Nekogames 2008 Internet Quebra-cabeça 
174 Daigasso! Band 

Brothers  
Nintendo 2004 DS Música 

69 Dark Chronicle Level-5 2002 PS2 Ação/RPG 
206 Darwinia Introvesion Software 2005 PC Estratégia 
392 De Blob THQ 2008 Diversas Plataforma/Quebra-

cabeça 
207 Dead or Alive 4 Tecmo 2005 Xbox 360 Luta 
258 Dead Rising Capcom 2006 Xbox 360 Terror/Ação 
395 Dead Space Electronic Arts 2008 Diversas Terror/Jogo de Tiro 
465 Dead Space 

Extraction Eliss 
Visceral Games 2009 Wii Terror/Jogo de Tiro 

170 Deaf Jam: Fight 
for NY 

Aki Corporation 2004 Diversas Luta 

467 Death Tank Snowblind Studios 2009 Xbox 360 Estratégia/Jogo de Tiro 
259 Defcon Introvesion Software 2006 PC Estratégia 
401 Defense Grid: The 

Awakening 
Hidden Path 2008 Diversas Estratégia 

468 Demon´s Souls From Software 2009 PS3 RPG 
321 Desktop Tower 

Defense 
Casual Collective 2007 Internet Estratégia 

5 Deus Ex Ion Storm 2000 PC Tiro em primeira 
pessoa/RPG 

38 Devil May Cry Capcom 2001 PS2 Ação 
218 Devil May Cry 3 Capcom 2005 PS2 Luta/Ação 
398 Devil May Cry 4 Capcom 2008 Diversas Ação/Luta 
6 Diablo II Blizzard North 2000 PC Ação/RPG 
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81 Disaster Report Irem 2002 PS2 Ação 
269 Disgaea 2: Cursed 

Memories 
Nippon Ichi 2006 Diversas RPG 

104 Disgaea: Hour of 
Darkness 

Nippon Ichi 2003 Diversas RPG/Estrátegia 

469 Dissidia Final 
Fantasy 

Square Enix 2009 PSP RPG/Luta 

466 DJ Hero FreeStyleGames 2009 Diversas Música 
153 Donkey Kong: 

Jungle Beat 
Nintendo 2004 GameCube Plataforma 

109 Donkey Konga Nintendo 2003 GameCube Música 
155 Doom 3 id Software 2004 Diversas Tiro em Primeira 

Pessoa 
196 Dr. Kawashima´s 

Brain Training 
Nintendo 2005 DS Quebra-

cabeça/Estratégia 
471 Dragon Age: 

Origins 
BioWare 2009 Diversas RPG 

154 Dragon Quest 
VIII: Journey of 
the Cursed King 

Level-5 2004 PS2 RPG 

303 Dreamfall: The 
Longest Journey 

Funcom 2006 Xbox Aventura 

205 Drill Dozer Game Freak 2005 Game Boy 
Advance 

Ação 

446 Drop 7 Area/Code 2008 PC, Iphone Quebra-cabeça 
72 Dungeon Siege Gas Powered Games 2002 PC, MAC RPG 
319 E4 Q Entertainment 2007 Xbox 360 Ação/Jogo de Tiro 
265 Earth Defense 

Force 2017 
Sandiot 2006 Xbox 360 Jogo de Tiro 

393 Echochrome Sony 2008 Diversas Quebra-cabeça 
260 Eets: Hunger. It´s 

Emotional 
Klei Entertainment 2006 PSP Quebra-Cabeça 

7 Elasto Mania Balazs Rozsa 2000 PC Simulação de Moto 
261 Elebits Komani 2006 Wii Ação/Jogo de Tiro 
262 Elite Beat Agents Inis 2006 DS Música 
472 Empire: Total War The Creative Assembly 2009 PC Estratégia 
75 Eternal Darkness Silicon Knights 2002 GameCube Terror/Sobrevivência 
102 Eve Online CCP Games 2003 PC, MAC RPG on-line para 

multidões 
313 Everbody´s Golf 5: 

World Tour 
Clap Hanz 2007 PS3 Esportes 

322 Everday Shooter Queasy Games 2007 Diversas Jogo de Tiro/Música 
157 Everquest II Sony Online 

Entertainment 
2004 PC RPG on-line para 

multidões 
8 Excitebike 64 Nintendo 2000 Nintendo 

64 
Corrida 

264 Exit 2 Taito 2006 PSP Quebra-cabeça/Ação 
508 EyePet Sony 2009 PS3 Simulação 
143 F-zero GX Amusement Vision 2003 GameCube Corrida 
212 F.E.A.R Monolith Productions 2005 PC Tiro em primeira 

pessoa 
477 F.E.A.R 2: Project 

Origin 
Monolith Productions 2009 Diversas Tiro em primeira 

pessoa 
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214 Fable Lionhead Studios 2005 Xbox Ação/RPG 
390 Fable II Lionhead Studios 2008 Xbox 360 Ação/RPG 
215 Façade Produceral Arts 2005 PC Drama Interativo 
213 Fahrenheit Quantic Dream 2005 Diversas Ação 
396 Fallout 3 Bethesda Game Studios 2008 Diversas Ação/RPG 
394 Fantastic 

Contraption 
inXile Entertainment 2008 Internet Quebra-cabeça 

160 Far Cry Crytek 2004 PC Tiro em primeira 
pessoa 

399 Far Cry 2 Ubisoft 2008 Diversas Tiro em primeira 
pessoa 

462 Fat Princess Titan Studios 2009 PS3 Ação 
105 Fatal Frame II: 

Crimson Butterfly 
Tecmo 2003 PS2, Xbox Sobrevivência/Terror 

402 Fatal Frame IV: 
Mask of the Lunar 
Eclipse 

Tecmo/Grasshopper 2008 Wii Sobrevivência/Terror 

266 Fight Nigth Round 
3 

Eletronic Arts 2006 Xbox 360 Luta 

113 Final Fantasy 
Crystal Chronicles 

Square Enix 2003 GameCube Ação/RPG 

320 Final Fantasy IV Square Enix 2007 Diversas RPG 
17 Final Fantasy IX Square Enix 2000 PS1 RPG 
31 Final Fantasy X Square Enix 2001 PS2 RPG 
271 Final Fantasy XII Square Enix 2006 PSP RPG 
217 Fire Emblem: Path 

of Radiance 
Intelligent Systems 2005 GameCube Estratégia 

316 FlatOut: Ultimate 
Carnage 

Bugbear Entertainment 2007 Diversas Corrida 

474 Flight Control Firemint 2009 Diversas Simulação 
114 Flipnic Sony 2003 PS2 Pinball 
274 Flow J. Chen, N. Clark, 

A.Wintory 
2006 Diversas Simulação 

476 Flower  thatgamecompany 2009 PS3 Aventura 
318 Flywrench Mark Essen 2007 PC Quebra-cabeça/Ação 
324 Forza Motorsport 

2 
Turn 10 Studios 2007 Xbox 360 Corrida 

463 Forza Motorsport 
3 

Turn 10 Studios 2009 Xbox 360 Corrida 

315 Free Running Core Design/Rebellion 2007 Diversas Esportes 
112 Freedom Fighters IO Interactive 2003 Diversas Jogo de Tiro 
202 Freedom Force vs. 

The 3rd Reich 
Irrational Games 2005 PC Estratégia/RPG 

39 Frequency  Harmonix 2001 PS2 Música 
478 Fuel Asobo Studio 2009 Diversas Corrida 
268 Galactic 

Civilizations II: 
Dread Lords 

Stardock 2006 PC Estratégia 

253 Gears of War Epic Games 2006 Xbox 360 Jogo de Tiro 
400 Gears of War 2 Epic Games 2008 Xbox 360 Jogo de Tiro 
451 GeoDefense 

SwarmGeoDefense 
Swarm 

Critical Thought Games 2009 Iphone Estratégia 
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123 Geometry Wars Bizzare Creations 2003 Xbox 360 Jogo de Tiro 
410 Geometry Wars: 

Retro Evolved 2 
Bizarre Creations 2008 Xbox 360 Jogo de tiro 

363 Ghost Recon 
Advanced 
Warfighter 2 

Ubisoft 2007 Diversas Estratégia/Jogo de Tiro 

12 Giants: Citizen 
Kabuto 

Plant Moon Studios 2000 PC Jogo de Tiro/Estratégia 

42 Gitaroo Man Inis 2001 PSP, PS2 Música 
380 Glacon Phil Hassey 2008 Diversas Ação/Estratégia 
273 God Hand Clover Studios 2006 PSP Luta 
201 God of War Sony 2005 PS2 Ação/Aventura 
326 God of War II Sony 2007 PS2 Ação/Aventura 
403 God of War: 

CHAINS OF 
Olympus 

Sony 2008 PSP Aventura/Luta 

58 Golden Sun Camelot Software 
Planning 

2001 Game Boy 
Advance 

RPG 

211 Golden Tee live Incredible Techonologies 2005 Arcade Esportes 
286 Gottlieb Pintball 

Classics 
FarSight Studios 2006 Diversas Pinball 

158 Gradius V Treasure 2004 PS2 Jogo de Tiro 
34 Gran Turismo 3: 

A-Spec 
Polyphony Digital 2001 PS2 Corrida 

458 Grand Slam Tennis Electronic Arts 2009 Diversas Esportes 
43 Grand Theft Auto 

III 
DMA Design 2001 Diversas Ação 

408 Grand Theft Auto 
IV 

Rockstar 2008 Diversas Ação 

482 Grand Theft Auto 
IV: Chinatown 
Wars 

Rockstar 2009 Diversas Ação/aventura 

481 Grand Theft Auto 
IV: The Ballad of 
Gay Tony 

Rockstar 2009 Diversas Ação/aventura 

480 Grand Theft Auto 
IV: The Lost and 
Damned 

Rockstar 2009 PS3, Xbox 
360 

Ação/aventura 

220 Grand Theft Auto: 
Liberty City 
Stories 

Rockstar 2005 PS, PS2 Ação 

159 Grand Theft Auto: 
San Andreas 

Rockstar 2004 Diversas Ação 

82 Grand Theft Auto: 
Vice City 

Rockstar 2002 Diversas Ação 

9 Grandia II Game Arts 2000 Diversas RPG 
145 Gregory Horror 

Show 
Capcom 2003 PS2 Sobrevivência/Terror 

327 GrimGrimoire Vanillaware 2007 PS2 Estratégia 
96 Grow Eyemaze 2002 Internet Quebra-cabeça 
221 GT Legends Simbin 2005 PC Corrida 
275 GTR2 Simbin 2006 PC Corrida 
216 Guild Wars ArenaNet 2005 PC, MAC RPG on-line para 

multidões 



	 171 

222 Guitar Hero Harmonix 2005 PS2 Música 
276 Guitar Hero II Harmonix 2006 Diversas Música 
409 Guitar Hero World 

Tour 
Neversoft 2008 Diversas Música 

483 Guitar Hero: 
Metallica  

Nerversoft 2009 Diversas Música 

282 Gunpey Q Entertainment 2006 Diversas Quebra-Cabeça 
148 Half-Life 2 Valve Corporation 2004 Diversas Tiro em primeira 

pessoa 
461 Half-Minute Hero Marvelous Entertainment  2009 PSP Estratégia/Ação 
156 Halo 2 Bungie 2004 PC, Xbox Tiro em Primeira 

Pessoa 
325 Halo 3 Bungie 2007 Xbox 360 Tiro em primeira 

pessoa 
484 Halo 3: ODST Bungie 2009 Xbox 360 Tiro em primeira 

pessoa 
487 Halo Wars Ensemble Studios 2009 Xbox 360 Estratégia 
46 Halo: Combat 

Evolved  
Bungie 2001 Xbox Tiro em primeira 

pessoa 
121 Harvest Moon: 

Friends of Mineral 
Town 

Marvelous Interactive 2003 Game Boy 
Advance 

Simulação/RPG 

329 Heavenly Sword Ninja Theory 2007 PS3 Aventura/ Luta 
493 Henry Hatsworth 

in the Puzzling 
Adventure 

Electronic Arts 2009 DS Aventura/Quebra-
cabeça 

330 Hexic 2 Carbonated Games 2007 Xbox 360 Quebra-Cabeça 
119 Hidden & 

Dangerours 2 
Illusion Sfotworks 2003 PC Jogo de Tiro 

93 Hitman 2: Silent 
Assassin 

IO Interactive 2002 Diversas Ação 

277 Hitman: Blood 
Money 

Interactive  2006 Diversas Stealth 

331 Hotel Dusk: Room 
215 

Cing 2007 DS Aventura 

53 Ikaruga Treasure 2001 Diversas Jogo de Tiro 
37 IL-2 Sturmovik IC 2001 PC Simulação de voo/Jogo 

de Tiro 
488 IL-2 Sturmovik: 

Birds of Prey 
Gaijin Entertainment 2009 Diversas Simulação/Combate 

489 Infamous Sucker Punch 
Productions 

2009 PS3 Ação 

227 Jade Empire BioWare 2005 Diversas Ação/RPG 
51 Jak and Daxter: 

The Precursos 
Legacy 

Naughty Dog 2001 PS2 Plataforma 

120 Jak II Naughty Dog 2003 PS2 Ação/Plataforma 
278 Jeanne d´Arc Level-5 2006 PSP Estratégia/RPG 
13 Jet Set Radio Smilebit 2000 Dreamcast Ação 
76 Jet Set Radio 

Future 
Smilebit 2002 Xbox Ação 

355 John Woo Presents 
Stranglehold 

Midway Chicago 2007 Diversas Jogo de Tiro/Ação 

280 Just Cause Avalanche 2006 Diversas Ação/Jogo de Tiro 
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161 Katamari Damacy Namco 2004 PS2 Ação 
129 Kill Switch Namco 2003 PS2 Jogo de Tiro 
223 Killer 7 Capcom 2005 Diversas Aventura/Jogo de Tiro 
491 KillZone 2 Guerrilha Games 2009 PS3 Tiro em primeira 

pessoa 
78 Kingdom Hearts Square 2002 PS2 Ação/RPG 
404 Left 4 Dead Valve Corporation 2008 Diversas Jogo de tiro/Terror 
490 Left 4 Dead 2 Valve Corporation 2009 Diversas Jogo de tiro/Terror 
224 Lego Star Wars Traveller´s Tales 2005 Diversas Ação/Aventura 
411 Let´s Tap Prope 2008 Diversas Música 
250 Line Rider Bostjan Cadez 2006 Internet Ação 
495 Little King´s Story Cing/Town Factory 2009 Wii RPG/Estratégia 
432 LittleBigPlanet Media Molecule 2008 PS3 Quebra-

cabeça/Plataforma 
413 LocoRoco 2 Sony 2008 PSP Plataforma/Quebra-

cabeça 
360 Logan´s Shadow Sony Bend 2007 Diversas Ação/Jogo de Tiro 
414 Lost Winds Frontier Developments 2008 Wii Plataforma/Aventura 
494 Lost Winds: Winter 

of the Melodias 
Frontier Developments 2009 Wii Plataforma/Aventura 

50 Luigi´s Mansion  Nintendo 2001 GameCube Ação 
165 Lumines Q Entertainment 2004 PSP Quebra-cabeça 
287 Lumines Live Q Entertainment 2006 Diversas Quebra-cabeça 
405 Maboshi The 

Three Shape 
Arcade 

MindWare 2008 Wii Quebra-cabeça 

486 Machinarium Amanita Design 2009 Diversas Aventura 
492 Madden NFL 10 Electronic Arts 2009 Diversas Esportes 
80 Mafia: The City of 

Lost Heaven 
Illusion Sfotworks 2002 PC Jogo de Tiro 

140 Manhunt Rockstar 2003 Diversas Ação 
499 Mario & Luigi: 

Browser´s Inside 
Story 

AlphaDream Corporation 2009 DS Ação/RPG 

225 Mario & Luigi: 
Partners in Time 

AlphaDream 2005 DS RPG 

122 Mario & Luigi: 
Superstar Saga 

AlphaDream Corporation 2003 Game Boy 
Advance 

RPG 

226 Mario Kart DS Nintendo 2005 DS Corrida 
383 Mario Kart Wii Nintendo 2008 Wii Corrida 
41 Mario Kart: Super 

Circuit 
Intelligent Systems 2001 Game Boy 

Advance 
Simulação de direção 

163 Mario Power 
Tennis 

Camelot Software 
Planning 

2004 GameCube Esportes 

164 Mario vs. Donkey 
Kong 

Nintendo 2004 Game Boy 
Advance 

Plataforma/Quebra-
cabeça 

4 Marvel vs. 
Capcom 2: New 
Age fo Heroes 

Capcom 2000 Diversas Luta 

162 Mashed Empire Interactive 2004 Diversas Corrida 
332 Mass Effect BioWare 2007 Diversas Ação/RPG 
45 Max Payne Remedy Entertainment 2001 PC Jogo de Tiro 
141 Max Payne 2: The Remedy Entertainment 2003 Diversas Jogo de Tiro 
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Fall of Max Payne 
52 Maximo: Ghosts to 

Glory 
Capcom 2001 PS2 Ação 

83 Medal of Honor: 
Allied Assault 

2015 2002 PC, MAC Tiro em Primeira 
Pessoa 

289 Medieval II: Total 
War 

The Creative Assembly 2006 PC Estratégia 

73 Medieval: Total 
War 

The Creative Assembly 2002 PC Estratégia 

283 Mercury Meltdown Ignition Banbury 2006 Diversas Quebra-Cabeça 
335 Mercury Meltdown 

Revolution 
Ignition Banbury 2007 Wii Quebra-Cabeça 

127 Metal Arms: Glitch 
in the System 

Swingin´ Ape Studios 2003 Diversas Jogo de Tiro 

54 Metal Gear Solid 
2: Sons of Liberty 

Kojima 2001 PS2 Ação 

166 Metal Gear Solid 
3: Snake Eater 

Kojima 2004 PS2 Ação 

416 Metal Gear Solid 
4: Guns of the 
Patriots 

Kojima 2008 PS3 Ação 

281 Metal Gear Solid: 
Portable Ops 

Kojima 2006 PSP Ação 

167 Metal Gear Solid: 
The Twin Snakes 

Silicon Knights 2004 GameCube Ação 

219 Meteos Q Entertainment 2005 DS Quebra-Cabeça 
70 Metroid Fusion  Nintendo 2002 Game Boy 

Advance 
Plataforma/Jogo de 
Tiro 

71 Metroid Prime Retro Studios 2002 GameCube Ação/Jogo de Tiro 
169 Metroid Prime 2: 

Echoes 
Retro Studios 2004 GameCube Ação/Tiro em primeira 

pessoa 
334 Metroid Prime 3: 

Corruption 
Nintendo 2007 Wii Ação/Tiro em primeira 

pessoa 
168 Metroid Zero 

Mission 
Nintendo 2004 Game Boy 

Advance 
Plataforma/Jogo de 
Tiro 

15 Metropolis Street 
Racer 

Bizarre Creations 2000 Dreamcast Corrida 

305 Microsoft Fligth 
Simulator X  

Aces 2006 PC Simulação de Voo 

417 Midnigth Club: 
Los Angeles 

Rockstar 2008 PSP3, 
Xbox 360 

Corrida 

116 Midtown Madness 
3 

Digital Illusions CE 2003 Xbox Simulação de Direção 

527 Mighty Flip 
Champs 

WayForward 
Technologies 

2009 Dsi Quebra-cabeça 

485 Migth & Magic 
Clash of Heroes 

Capybara Games 2009 Diversas Quebra-
cabeça/Aventura 

125 Mojib Ribbon NanaOn-Sha 2003 PS2 Música 
437 Monster Hunter 

Freedom Unite 
Capcom 2008 PSP Ação/RPG 

251 Mother 3 Brownie Brown/Hal 
Laboratory/Nintendo 

2006 Game Boy 
Advance 

RPG 

323 MotorStorm Evolution Studios 2007 PS3 Corrida 
418 MotorStorm: Evolution Studios 2008 PS3 Corrida 
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Pacific Rift 
528 Muramasa Demon 

Blade 
Vanillaware 2009 Wii Ação/RPG 

391 N+ Metanet Software 2008 Diversas Plataforma 
284 Naked War Zee-3 2006 PC Estratégia 
530 NBA 2K10 Visual Concepts 2009 Diversas Esportes 
128 NBA Street Vol. 2 Eletronic Arts 2003 Diversas Esportes 
229 Need for Speed: 

Most Wanted 
Eletronic Arts 2005 Diversas Corrida 

497 Need for Speed: 
Shift 

Slightly Mad 
Studios/Electronic Arts 

2009 Diversas Corrida 

86 Neverwinter 
Nigths 

BioWare 2002 PC, MAC RPG 

130 Ninja Five-0 Hudson Soft 2003 Game Boy 
Advance 

Ação 

171 Ninja Gaiden Team Ninja 2004 Xbox Ação/Aventura 
246 Ninja Gaiden 

Black 
Team Ninja 2005 Xbox Ação/Aventura 

415 Ninja Gaiden II Team Ninja 2008 Xbox 360 Aventura/Luta 
231 Nintendogs Nintendo 2005 DS Simulação 
336 No More Heroes Grasshopper 2007 Diversas Aventura/Ação 
84 No One Lives 

Forever 2: A Spy 
in H.A.R.M.´s Way 

Monolith Productions 2002 PC, MAC Tiro em Primeira 
Pessoa 

475 Noby Noby Boy Namco 2009 PS3 Ação 
244 Oddworld: 

Stranger´s Wrath 
Oddworld Inhabitants 2005 Xbox Ação/Aventura 

333 Odin Sphere Vanillaware 2007 PS2 Ação/RPG 
272 Okami Clover Studios 2006 Diversas Ação/Aventura 
55 Operation 

Flashpoint: Cold 
War Crisis 

Bohemia Interactive 
Studios 

2001 PC Jogo de Tiro 

500 Operation 
Flashpoint: 
Dragon Rising 

Codemasters 2009 Diversas Jogo de Tiro/Estratégia 

291 OutRun 2006: 
Coast 2 Coast 

Sumo Digital 2006 Diversas Corrida 

340 Pac-Man Champ 
Ed 

Namco 2007 Xbox 360 Labirinto 

337 Pain Idol Minds 2007 PS3 Ação 
87 Panzer Dragoon 

Orta 
Smilebit 2002 Xbox Jogo de Tiro 

10 Paper Mario Nintendo 2000 Nintendo 
64 

RPG 

172 Paper Mario: The 
Thousand-Year 
Door 

Intelligent Systems 2004 GameCube RPG 

372 Patapon Sony 2007 PSP Música/Simulação 
341 Peggle PopCap Games 2007 Diversas Quebra-Cabeça 
1 Perfect Dark Nintendo 2000 Nintendo 

64 
Tiro em primeira 
pessoa 

19 Phantasy Star 
Online 

Sonic Team 2000 Dreamcast Ação/RPG 

235 Phonix Wright: Capcom 2005 Diversas Aventura 
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Ace Attorney 
338 Picross Jupiter 2007 DS Quebra-Cabeça 
56 Pikmin Nintendo 2001 GameCube Estratégia 
181 Pikmin 2 Nintendo 2004 GameCube Estratégia 
426 PixelJunk 

Monsters 
Q-Games 2008 PS3 Estratégia 

534 PixelJunk Shooter Q-Games 2009 PS3 Tiro 
342 Planet Puzzle 

League 
Intelligent Systems 2007 DS Quebra-Cabeça 

132 PlanetSide Sony Online 
Entertainment 

2003 Internet Tiro em Primeira 
Pessoa 

504 Plants vs. Zombies PopCap Games 2009 Diversas Estratégia 
298 Pokemon 

Diamond/Pearl 
Game Freak 2006 DS RPG 

94 Pokemon 
Ruby/Sapphire 

Game Freak 2002 Game Boy 
Advance 

RPG 

147 Pool Paradise Awesome Developments 2004 Diversas Esportes 
346 Portal Valve Corporation 2007 Diversas Quebra-cabeça/Ação 
18 Power Stone 2 Capcom 2000 Dreamcast Luta 
255 Prey Human Head Studios 2006 Diversas Jogo de Tiro 
131 Prince of Persia: 

The Sands of Time 
Ubisoft 2003 Diversas Ação/Plataforma 

124 Pro Evolution 
Soccer 3 

Konami 2003 PS2 Esportes 

339 Professor Layton 
and the Curious 
Village 

Level-5 2007 DS Aventura/Quebra-
Cabeça 

367 Professor Layton 
and the Diabolical 
Box 

Level-5 2007 DS Aventura/Quebra-
cabeça 

230 Project Gotham 
Racing 3 

Bizarre Creations 2005 Xbox 360 Corrida 

505 ProtoType Radical Entertainment 2009 Diversas Ação/Aventura 
176 PSI-OPS: The 

Mindgate 
Conspiracy 

Midway 2004 Diversas Ação 

239 Psychonauts Double Fine Productions 2005 Diversas Plataforma 
506 Punch-Out!! Nintendo 2009 Wii Luta 
423 Pure Black Rock Studios 2008 Diversas Corrida 
182 Puyo Pop Ferver Sonic Team 2004 Diversas Quebra-cabeça 
343 Puzzle Quest Infinite Interactive 2007 Diversas Quebra-Cabeça/RPG 
347 Quadradius Jimmi Heiserman, Brad 

Kayai 
2007 Internet Adaptação 

144 R-Type Final Irem 2003 PS2 Jogo de Tiro 
419 Race Driver: Grid Codemasters 2008 Diversas Corrida 
496 Race Pro Simbin 2009 Xbox 360 Corrida 
133 Railroad Tycoon 3 PopTop Software 2003 PC, MAC Simulação 
344 Ratchet & Clanck 

Future: Size 
Matters 

High Impact Games 2007 Diversas Ação/Jogo de Tiro 

345 Ratchet & Clanck 
Future: Tools of 
Destruction 

Insomniac Games 2007 PS3 Plataforma/Jogo de 
Tiro 
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95 Ratchet & Clank Insomniac Games 2002 PS2 Ação/Plataforma 
304 Rayman Raving 

Rabbids 
Ubisoft 2006 Wii Festa 

234 Rebelstar: Tactical 
Command 

Codo Technologies 2005 Game Boy 
Advance 

Estratégia 

179 Red Dead Revolver Rockstar 2004 Diversas Ação 
523 Red Faction 

Guerrilha 
Vollition, Inc 2009 Diversas Jogo de tiro 

445 Reset Genetarion RedLynx 2008 N-cage, PC Quebra 
cabeça/Estratégia 

247 Resident Evil 4 Capcom 2005 Diversas Terror/Jogo de Tiro 
511 Resident Evil 5 Capcom 2009 Diversas Jogo de tiro/Terror 
16 Resident Evil 

Code: Veronica 
Capcom 2000 Dreamcast Terror/Sobrevivência 

91 Resident Evil Zero Capcom 2002 GameCube Sobrevivência/Terror 
421 Resistance 2 Isomniac Games 2008 PS3 Tiro em primeira 

pessoa 
348 Retro Game 

Challenge 
Indies Zero 2007 DS Adaptação 

44 Return to Castle 
Wolfenstein 

Gray Matter Interactive 2001 Diversas Tiro em primeira 
pessoa 

425 Rez HD Q Entertainment 2008 Xbox 360 Jogo de Tiro/Música 
509 Rhythm Heaven DS 2009 Nintendo Música 
178 Ridge Racers Namco 2004 PSP Corrida 
134 Rise of Nations Big, Huge Games 2003 PC, MAC Estratégia 
288 Rise of Nations: 

Rise of Legends 
Big House Games 2006 PC Estratégia 

350 Rock Band Harmonix 2007 Diversas Música 
428 Rock Band 2 Harmonix 2008 Diversas Música 
267 Rockstar Presents 

Table Tennis 
Rockstar 2006 Diversas Esportes 

228 Rogue Galaxy Level-5 2005 PS2 RPG 
510 Rolando 2 HandCircus 2009 Iphone Aventura/Quebra-

cabeça 
185 RollerCoaster 

Tycoon 3 
Frontier Developments 2004 PC, MAC Simulação 

180 Rome: Total User The Creative Assembly 2004 PC Estratégia 
59 RuneScape Jagex 2001 PC PRG on-line para 

multidoes 
420 S.T.A.L.K.E.R: 

Clear Sky 
GSC Game World 2008 PC Tiro em primeira 

pessoa 
353 S.T.A.L.K.E.R: 

Shadow of 
Chernobyl 

GSC Game World 2007 PC Tiro em primeira 
pessoa 

429 Saints Row 2 Vollition, Inc 2008 Diversas Aventura/Jogo de Tiro 
136 Samorost Jakub Dvorsky 2003 PC, MAC Aventura 
519 Scribblenauts 5th Cell 2009 DS Quebra-cabeça 
175 Second Sight Free Radical Design 2004 Diversas Ação 
49 Serious Sam Croteam 2001 PC Tiro em primeira 

pessoa 
522 Shadow Complex Chair Entertainment 2009 Xbox 360 Ação/Aventura 
238 Shadow of the 

Colossus 
Team Ico 2005 PS2 Ação/Aventura 
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502 Shatter Sidhe Interactive 2009 Diversas Esportes 
48 Shenmue II Sega 2001 Dreamcast, 

Xbox 
Ação/Aventura 

279 Shin Megami 
Tensei: Persona 3 

Atlus 2006 Diversas RPG 

422 Shin Megami 
Tensei: Persona 4 

Atlus 2008 PS2 RPG/Simulador de 
vida 

90 Shinobi Overworks 2002 PS2 Ação 
388 Sid Meier´s 

Civilization 
Revolution 

Firaxis Games 2008 Diversas Estratégia 

47 Silent Hill 2 Team Silent 2001 Diversas Terror/Sobrevivência 
237 Silent Hunter II Ubisoft 2005 PC Simulação 
21 Silent Scope 2: 

Dark Silhovette 
Komani 2000 Arcade Jogo de Tiro 

137 SimCity Maxis 2003 PC, MAC Simulação 
512 Sin & Punishment: 

Successor to the 
Sky 

Treasure 2009 Wii Jogo de tiro 

23 Sin&Punishment Treasure 2000 Nintendo 
64 

Jogo de Tiro 

351 Singstar  Sony 2007 PS3 Música 
430 Sins of a Solar 

Empire 
Ironciad Games 2008 PC Estratégia/Simulação 

431 Siren: Boold Curse Sony 2008 PS3 Sobrevivência/Terror 
515 Skate 2 Electronic Arts 2009 Diversas Esportes 
22 Skies of Arcadia Overworks 2000 Diversas RPG 
297 Slaves to Armok II: 

Dwarf Fortress 
Bay 12 Games 2006 PC Simulação 

285 Slitherlink Hudson Soft 2006 DS Quebra-Cabeça 
177 Sly 2: Band of 

Thieves 
Sucker Punch 
Productions 

2004 PS2 Ação/Plataforma 

92 Sly Cooper and the 
Thievius 
Raccoonus 

Sucker Punch 
Productions 

2002 PS2 Plataforma 

77 Soul Calibur II Namco 2002 Diversas Luta 
435 Soul Calibur IV Namco 2008 Diversas Luta 
349 Space Giraffe Llamasoft 2007 PC, Xbox 

360 
Jogo de Tiro 

433 Space Invaders 
Extreme  

Taito 2008 Diversas Jogo de Tiro/Ação 

498 Space Invaders 
Infinnity Gene 

Taito 2009 Iphone Jogo de Tiro 

406 Spelunky Derek Yu 2008 PC Ação/Aventura 
192 Spider-Man 2 Treyarch 2004 Diversas Ação 
514 Spider: The Secret 

of Bryce Manor 
Tiger Style 2009 Iphone Ação 

438 Spore Maxis 2008 Diversas Simulação/Estratégia 
62 SSX Tricky Eletronic Arts 2001 Diversas Esportes 
88 Star Wars Jedi 

Knigth II: Jedi 
Outcast 

Raven Software 2002 Diversas Ação/Tiro em primeira 
pessoa 

138 Star Wars: Knigths 
of the Old 

BioWare 2003 Diversas RPG 
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Republic 
183 Star Wars: Knigths 

of the Old 
Republic II 

Obsidian Entertainment 2004 PC, Xbox RPG 

63 Stars Wars Rogue 
Squadron II: 
Rogue Leader 

Factor 5 2001 GameCube Jogo de Tiro 

518 Starship Patrol Q-Games 2009 DSi Estratégia 
74 Steel Battalion Capcom 2002 Xbox Ação 
440 Street Fighter IV Capcom 2008 Diversas Luta 
40 Stretch Panic Treasure 2001 PS2 Plataforma 
357 Super Mario 

Galaxy 
Nintendo 2007 Wii Plataforma 

98 Super Mario 
Sunshine 

Nintendo 2002 GameCube Plataforma 

27 Super Monkey Ball Sega 2000 Sega Ação 
441 Super Smash Bros. 

Brawl 
Nintendo 2008 Wii Luta/Ação 

60 Super Smash Bros. 
Melee 

Nintendo 2001 GameCube Luta 

358 Super Stardust HD Housemarque 2007 PS3 Jogo de Tiro 
439 Super Street 

Fighter II Turbo 
HD Remix 

Backbone Entertainment 2008 PSP3, 
Xbox3 

Luta 

359 Supreme 
Commander  

THQ 2007 Diversas Estratégia 

89 Svikoden III Konami 2002 PS2 RPG 
245 Swat 4 Irrational Games 2005 PC Tiro em primeira 

Pessoa 
503 Swords & Soldiers Ronimo Games 2009 Wii Estratégia 
139 Tales of 

Symphonia 
Namco 2003 GameCube, 

PS2 
RPG 

356 Team Fortress 2 Valve 2007 Diversas Tiro em primeira 
pessoa 

290 Test Drive 
Unlimited 

Eden Games 2006 Diversas Corrida 

412 Tetris Party Hudson Soft 2008 Wii Quebra-cabeça 
517 The Beatles: Rock 

Band 
Harmonix 2009 Diversas Música 

352 The Darkness Starbreeze Studios 2007 Diversas Ação/Tiro em primeira 
pessoa 

79 The Elder Scrolls 
III: Morrowind 

Bethesda Game Studios 2002 PC, XBOX AçãO/RPG 

293 The Elder Scrolls 
IV: Oblivion 

Bethesda Game Studios 2006 Diversas Ação/RPG 

470 The House of the 
Dead: Overkill 

Headstrong Games 2009 Wii Tiro em primeira 
pessoa 

187 The Legend of 
Zelda: Four 
Swords Adventures 

Nintendo 2004 GameCube Ação/Aventura 

24 The Legend of 
Zelda: Majora´s 
Mask 

Nintendo 2000 Nintendo 
64 

Ação/Aventura 

61 The Legend of Capcom 2001 Game Boy Ação/Aventura 
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Zelda: Oracle of 
Seasons/Ages 

Color 

362 The Legend of 
Zelda: Phantom 
Hourglass 

Nintendo 2007 DS Ação/Aventura 

524 The Legend of 
Zelda: Spirit 
Tracks 

Nintendo 2009 DS Ação/Aventura 

186 The Legend of 
Zelda: The Minish 
Cap 

Capcom 2004 Game Boy 
Advance 

Ação/Aventura 

97 The Legend of 
Zelda: The Wind 
Waker 

Nintendo 2002 GameCube Ação/Aventura 

294 The Legend of 
Zelda: Twilight 
Princess 

Nintendo 2006 GameCube, 
Wii 

Ação/Aventura 

101 The Mark of Kri Sony 2003 PS2 Ação/Aventura 
240 The Movies Lionhead Studios 2005 PC Simulação 
507 The Path Tale Of Tales 2009 Diversas Aventura 
25 The Sims Maxis 2000 PC, MAC Simulação 
173 The Sims 2 Maxis 2004 Diversas Simulação 
513 The Sims 3 Electronic Arts 2009 Diversas Simulação de vida 
241 The Warriors Rockstar 2005 Diversas Aventura/Ação 
354 The Witcher CD Projekt 2007 PC Ação/RPG 
361 The World Ends 

with You 
Square Enix 2007 DS Ação/RPG 

28 Thief II: The Metal 
Age Sacrifice 

Looking Glass Studios 2000 PC Ação 

29 Thief II: The Metal 
Age Sacrifice 

Shiny Entertainment 2000 Diversas Ação/Estratégia 

529 Tiger Woods PGA 
Tour 10 

Electronic Arts 2009 Diversas Esportes 

536 Time Gentlemen, 
Please! 

Zombie Cow Studios 2009 PC Aventura 

100 TimeSplitters 2 Free Radical Design 2002 Diversas Tiro em primeira 
pessoa 

242 TimeSplitters: 
Future Perfect 

Free Radical Design 2005 Diversas Tiro em primeira 
Pessoa 

443 Tom Clancy´s 
Rainbow Six: 
Vegas 2  

Ubisoft 2008 Diversas Tiro em primeira 
pessoa 

85 Tom Clancy´s 
Splinter Cell 

Ubisoft 2002 Diversas Ação 

243 Tom Clancy´s 
Splinter Cell: 
Chaos Theory 

Ubisoft 2005 Diversas Ação 

292 Tom Clancy´s 
Splinter Cell: 
Double Agent 

Ubisoft 2006 Diversas Ação 

263 Tomb Raider 
Legend 

Crystal Dynamics 2006 Xbox 360 Ação/Aventura 

444 Tomb Raider 
Underworld 

Crystal Dynamics 2008 Diversas Ação/Aventura 
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20 Tony Hawk´s Pro 
Skater 2 

Neversoft 2000 Diversas Esportes 

299 Tony Hawk´s 
Project 8 

Neversoft 2006 PS3, Xbox 
360 

Esportes 

427 Top Spin 3 PAM Development 2008 Diversas Esportes 
521 Torchlight Runic Games 2009 Diversas Ação/RPG 
188 Torus Trooper Kenta Cho 2004 PC Jogo de Tiro 
232 Tower Bloxx Digital Chocolate 2005 Diversas Estratégia/Quebra-

cabeça 
447 Trackmania : 

United Forever 
Nadeo 2008 Diversas Quebra-cabeça/Corrida 

448 Trackmania DS Firebrand Games 2008 DS Quebra-cabeça/Corrida 
193 Transformers Melborune House 2004 PS2 Ação 
296 Trauma Center: 

Second Opinion 
Atlus 2006 Wii Simulação 

233 Trauma Center: 
Under the Knife 

Atlus 2005 DS Simulação 

36 Tribes 2 Dynamix 2001 PC Tiro em primeira 
pessoa 

520 Trine Frozebyte 2009 Diversas Plataforma/Quebra-
cabeça 

306 Ultimate Ghosts ´n 
Goblins 

Capcom 2006 PSP Plataforma/Luta 

516 Uncharted 2: 
Among Thieves 

Naughty Dog 2009 PS3 Aventura/Jogo de Tiro 

364 Uncharted: 
Drake´s Fortune 

Naughty Dog 2007 PS3 Aventura/Jogo de Tiro 

252 Uno Carbonated Games 2006 Diversas Adaptação 
189 Unreal 

Tournament 2004 
Epic Games 2004 PC, MAC Tiro em Primeira 

pessoa 
368 Unreal 

Tournament3 
Epic Games 2007 Diversas Tiro em primeira 

pessoa 
64 Uplink Introvesion Software 2001 PC, MAC Simulação 
26 Vagrant Story Square 2000 PS1 Ação/RPG 
442 Valkyria 

Chronicles 
Sega 2008 PS3 Estratégia 

118 Viewtiful Joe Capcom 2003 Diversas Ação/Luta 
300 Virtua Fighter 5 Sega-AM2 2006 Diversas Luta 
301 Virtua Tennis 3 Sega-AM3 2006 Diversas Esportes 
295 Viva Pinata Rare 2006 Diversas Simulação 
99 Warcraft III: Reign 

of Chaos 
Blizzard Entertainment 2002 PC, MAC Estratégia 

191 Warhammer 
40,000: Dawn of 
War 

Relic Entertainment 2004 PC Estratégia 

535 Warhammer 
40,000: Dawn of 
War II 

Relic Entertainment 2009 PC Estratégia/RPG 

369 Warhawk Incognito 2007 PS3 Jogo de Tiro 
111 Wario World Treasure 2003 GameCube Ação/Plataforma 
117 WarioWare, Inc.: 

Mega MicroGames 
Nintendo 2003 Game Boy 

Advance 
Ação 

190 WarioWare: 
Twisted! 

Intelligent Systems 2004 Game Boy 
Advance 

Ação 
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236 We Love Katamari Namco 2005 PS2 Quebra-Cabeça 
365 Wii Fit Nintendo 2007 Wii Fitness 
302 Wii Sports Nintendo 2006 Wii Esportes 
532 Wii Sports Resort Nintendo 2009 Wii Esportes 
436 Wipeout HD Sony 2008 PS3 Corrida 
366 Wipeout Pulse Sony 2007 Diversas Corrida 
142 Wolfenstein: 

Enemy Territory 
Splash Damage 2003 PC, MAC Tiro em Primeira 

pessoa 
371 World in Conflict Massive Entertainment 2007 PC Estratégia 
424 World of Goo 2D Boy 2008 Diversas Quebra-cabeça 
194 World of Warcraft Blizzard Entertainment 2004 PC, MAC RPG on-line para 

multidões 
248 X3: Reunion Egosoft 2005 Diversas Simulação 
257 Yakuza 2 Amusement Vision 2006 PS2 Ação/Aventura 
209 Yoshi: Touch & 

Go 
Nintendo 2005 DS Plataforma/Quebra-

cabeça 
370 Zack & Wiki: 

Quest for Babaros´ 
Treasure 

Capcom 2007 Wii Aventura/Quebra-
cabeça 

525 Zen Bound Secret Exit 2009 Iphone Quebra-cabeça 
526 Zeno Clash Ace Team 2009 Diversas Jogo de tiro/Luta 
135 Zone of the 

Enders: The 2nd 
Runner 

Konami 2003 PS2 Ação 

126 Zoo Keeper Robot 
Communications/Success 

2003 Diversas Quebra-cabeça 

146 Zuma PopCap Games 2003 Diversas Quebra-cabeça 
Fonte: Mott (2013). 
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APÊNDICE B – PRODUTORAS NACIONAIS DE GAMES FILIADAS ÀS 

ASSOCIAÇÕES 

 
Tabela 7 – Estúdios brasileiros de games filiados à Abragames e à Acigames 

Nº ESTÚDIO ABRAGAMES ACIGAMES 
1 2 MUNDOS X  
2 44 TOONS X  
3 AMBIZE STUDIO X  
4 AMONG GIANTS X  
5 AQUIRIS X X 
6 ARCOLABS X  
7 ARVORE X  
8 ATON X  
9 AVIDO X  

10 BAD MINIONS X  
11 BEACH PARK STUDIOS X  
12 BEHOLD X  
13 BIG HUT X  
14 BLACK HOUSE X  
15 BLUEPIXEL  X 
16 BRODERS X  
17 CAFUNDÓ X  
18 CAT NIGIRI X  
19 CONTRA LABS  X 
20 COOL TIMES  X 
21 COPA STUDIO X  
22 CRUEL BYTE X  
23 CUPCAKE X  
24 CYBER RHINO X  
25 DAWN FIRE X  
26 DEMERARA X  
27 DOUBLE DASH X  
28 DUAIK X  
29 E-SOLUS X  
30 FABLEWARE X  
31 FANATEE X  
32 FINAL BOSS X  
33 FIRA SOFT X  
34 FLIPFLOP X  
35 FLIPSTAR X  
36 FLUX X  
37 GAMEBLOX X X 
38 GARAGE 227 X  
39 GAROA FINA X X 
40 GAZEUS X  
41 GEDJA X  
42 GILP X  
43 GIVE ME FIVE  X 
44 GIXER X  
45 HERMIT CRAB X  
46 HEXA X  
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47 HIGH SCORES X  
48 HIVE DIGITAL  X 
49 HOPLON X X 
50 HYPE X  
51 ILEX X  
52 ILUSIS  X 
53 IMGNTION X  
54 INSANE X  
55 IZI PLAY X  
56 JOGALO X  
57 JOY STREET X  
58 JOYSTICKET X  
59 JYNX PLAYWARE X  
60 KEEPLAY X  
61 KINSHIP X  
62 KOKKU X  
63 LIGA FACENS X  
64 LITTLE LEDS X  
65 LUMENTECH X  
66 MAD MIMIC X  
67 MAGISTRAL X X 
68 MANIFESTO X  
69 MAQNA INTERACTIVE X  
70 MASSIVE WORK X  
71 MED ROOM X  
72 MENS SANA INTERACTIVE X  
73 MIDIPIXEL X  
74 MOBJOY  X 
75 MONOMYTO X  
76 MUKUTU X  
77 NAPALM  X 
78 NEPTUM  X 
79 NEURO  X 
80 NUUVEM X  
81 OKTAGON X  
82 OVERLORD X  
83 OVERPOWER X X 
84 P8G X  
85 PANDORA X  
86 PAPPRIKA X  
87 PERUGLUGLU X  
88 PETIT FABRIK X  
89 PIPA X  
90 PLAYERUM X  
91 PLAYMOVE X  
92 PLOT KIDS X  
93 POCKET TRAP X  
94 PUGA X  
95 PUSH START X  
96 RATTO SOFTWARE  X 
97 REIZA  X 
98 REVENGLAB X  
99 REVOLVER X  
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100 RIACHUELO  X 
101 ROCKHEAD X  
102 ROGUE SNAIL X  
103 SILVER X  
104 SINERGIA GAMES X  
105 SINERGIA STUDIOS X  
106 SINGOL  X 
107 SIOUX X X 
108 SKULLFISH X  
109 SKYFOX X  
110 SMYOWL  X 
111 SOLO FILMES X  
112 SOUTH BOX X  
113 SQUARE 12 X  
114 STDICA X  
115 STREAMSOFT X  
116 SUNLAND X  
117 SWORD TALES  X 
118 TAPPS X  
119 TEAM ZEROTH X  
120 THE BALANCE INC. X  
121 THINKBOX  X 
122 THROTH SIMULADORES AVANÇADOS X  
123 TOWER UP X  
124 TRIXTER  X 
125 UMBU X  
126 UPLAY  X 
127 VACA VITÓRIA  X 
128 VIRGO X  
129 VOID X  
130 VOX X  
131 VR MONKEY X  
132 WEBCORE X  
133 WENDY X  
134 YAHTO X  
135 YOUTHLAB X  
136 YUPI  X 
137 ZAXISTOOLS  X 

Fontes: Abragames (2018) e Acigames (2018) (adaptado). 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO ABERTO PARA ENTREVISTAS NA BGS 2018 

 

EMPRESA 

- Brevemente, como surgiu a empresa? Qual é a história? 

- Qual é a área de atuação da empresa na indústria? Produtora? Distribuidora? 

- Participa de alguma associação? 

- Quem são seus fundadores e sócios-proprietários? 

- Quantos funcionários compõem a equipe? 

- Quais são os cargos na empresa? 

 

FORMAÇÃO DA EQUIPE 

- Qual é a formação da equipe? Há alunos/egressos de cursos de Jogos Digitais / Design de 

Games? Quanto representam na composição da equipe? 

- Como você avalia a formação na área destes profissionais? É suficiente / insuficiente? 

Ressalte possíveis qualidades e defeitos da formação, comparando com formados em outras 

áreas. 

- Há alguma função que a empresa terceiriza? Qual? 

- Como é o processo e o tipo de contratação que a empresa possui? 

 

PRODUTO 

- Quais são os gêneros de jogo que produzem? 

- Qual é o principal título no portfólio? 

- Qual é o público-alvo dos games da empresa? 

- As temáticas dos seus jogos abordam temáticas brasileiras? E questões de diversidade? Caso 

positivo, de que forma? 

 

MERCADO 

- De quais maneiras a sua empresa busca capital de giro: editais de financiamento? (Quais?) 

Empréstimos? Investidores? Venda de jogos? Publicidade? Outra?  

- Como você enxerga o mercado brasileiro de games? Ressalte pontos positivos e negativos 

- Quais serão os desafios dessa indústria nos próximos anos? 

- Como vê a questão dos títulos indies? 

- Que tipo de negócios está buscando na BGS? 
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APÊNDICE D - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE BRUNO SANTOS BRISENO 

 
Entrevista realizada na BGS 2018 no estande da Behold Studios em 14/10/2018 

 

Érika – Fala um pouco sobre quem é você, seu nome, o que você faz na Behold e fala um 

pouco do estúdio também. 

Bruno – Beleza. Meu nome é Bruno Briseno. Eu entrei na Behold em 2013, 2014, mais ou 

menos. A empresa existe desde 2009. Ela funcionava dentro da UnB, que é a Universidade de 

Brasília. Era uma empresa da incubadora lá. Ela surgiu fazendo mais serious games ou 

advergames e tal. Mas não era a paixão do pessoal, não foi dando certo isso e a empresa 

acabou fechando. Eles reabriram pra fazer um jogo de entretenimento mesmo, por conta 

própria, e foi aí que começou a dar certo assim, né. Lançaram Knights of Pen & Paper, que 

fez um sucesso legal lá fora, tal, e aí foi crescendo de pouco em pouco. Depois, criou Chroma 

Squad depois, outro sucesso bacana e aí que a empresa se achou mesmo assim, né, nesse 

momento. Eu entrei já nesse segundo período, em 2013, e, assim, bem legal lá: a gente 

sempre faz os jogos que tem muita vontade mesmo, assim, que empolga todo mundo. Então 

essa vontade sempre ajuda a fazer o jogo com paixão. 

Érika - Qual é o tamanho da equipe? 

Bruno – Agora, nesse jogo, tão trabalhando nove pessoas. 

Érika – E o estúdio inteiro? 

Bruno – O estúdio inteiro tem oito. 

Érika - Oito. 

Bruno – É, porque, no momento, tem um do estúdio que tá trabalhando em outro jogo né, que 

não tá nesse, com um dos sócios. E, aí são sete da Behold mesmo trabalhando, e mais dois 

músicos, que são contratados, mas que sempre estão com a gente. Então, são quase que da 

empresa também. 

Érika – Qual é o tipo de game, o gênero de game que a Behold costuma fazer agora? 

Bruno - Ah, é variado assim. Esse jogo agora que a gente tá fazendo, ele é cooperativo, 

multiplayer, né. O jogo passado foi um RPG, de turno, com a narrativa bem tensa. Antes 

desse, foi um jogo tático também, com um gerenciamento. Então, a gente vai mais pela ideia 

do jogo do que pelo gênero mesmo.  

Érika- Alguém tem formação em games na equipe ou vem de outras áreas? 

Bruno - Ah, eu tenho. Eu sou formado em Jogos Digitais. 

Érika – Qual faculdade? 
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Bruno - No IESB [Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília], lá de 

Brasília, graduação, e alguns, umas duas ou três pessoas têm formação, tem pós-graduação 

em Jogos Digitais, mas que vieram de graduação de Ciências da Computação ou Artes, etc. 

Érika – Perfeito. Qual é seu cargo dentro da Behold? 

Bruno - Eu sou artista 2D e 3D. 

Érika – Você sente que a formação da faculdade foi suficiente, faltou alguma coisa? O 

que você acha disso agora estando no mercado? 

Bruno - Oh, o curso que eu fiz, ele é bem generalista, assim. Então, você aprende um pouco 

de tudo: um pouco de arte, um pouco de programação... Eu acho que o curso, por si só, não 

seria suficiente. Eu já entrei assim: eu já trabalhava com artes antes, eu queria entender só 

sobre o mundo dos jogos. Então, acho que o curso em si não é suficiente pra pessoa sair 

trabalhando na área. Ela tem que cuidar, focar numa área que ela gosta mais, dentro jogos, e ir 

trabalhar naquilo. 

Érika – Você acha que ainda as empresas estão buscando perfis generalistas ou não, 

estão bem mais focados? 

Bruno – A empresa, ainda mais empresa pequena, geralmente você acaba tendo que fazer 

mais de uma coisa, mas, é mais uma coisa dentro da sua área, né: se você é artista, você faz 

dentro daquela área de artes. É difícil ter um artista que programa também, porque são áreas 

que as pessoas veem como opostas. Mas, o que eu vejo, geralmente é com um foco que 

contratam, mas, quanto mais souber, melhor, né, porque sempre ajuda. 

Érika – O que vocês vieram fazer na BGS e qual o objetivo? 

Bruno - Então, a gente veio mostrar esse jogo novo que tá em desenvolvimento, tá no pré-alfa 

ainda. Nossa intenção não era nem tanto divulgar o jogo, é mais testar, ver a reação das 

pessoas, é começar a ver os problemas pra consertar já. E aí, foi mais isso, assim: testar com 

pessoas que nunca jogaram antes. A gente jogando, às vezes, perde a referência do jogo, do 

que precisa melhorar. E, pra isso, foi bem legal: muita gente gostou, deu pra notar muita coisa 

já do jogo. 

Érika – Monetização, recursos financeiros pra empresa, pra ter capital de giro, 

geralmente, o que que a Behold faz? 

Bruno – Geralmente é dos recursos da venda dos próprios jogos, que vão financiando os 

próximos jogos. Mas esse em específico está sendo financiado pelo edital da Ancine, que saiu 

ano passado e a gente conseguiu. Está sendo financiado por ele. Um projeto de dois anos, 

mais ou menos, daí ele tá sendo feito com esse recurso. 
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Érika - O que que você acha desses editais? Você acha que eles são suficientes? Não são? 

Ajudam? Como que é? 

Bruno - Ajuda bastante. Esse está sendo 100% financiado pelo edital, e a gente tá vendo 

tendências, tá melhorando bastante. Os editais pra jogos estão ficando mais maduros, as 

pessoas estão entendendo mais as necessidades do pessoal de jogos e tal. Então, tá 

melhorando bastante. 

Érika – E o mercado de games, vocês vendem mais pro público interno, externo? 

Bruno- Mais por público externo. 

Érika – E como vocês veem essa questão do mercado de games. Está ampliando ou não? 

Qual é a perspectiva da empresa perante essa visão? 

Bruno – É assim: o mercado de desenvolvedores independentes, o pessoal tá falando que tá 

ficando bem saturado, porque tem muita gente fazendo jogo, né, e tá cada vez mais fácil fazer. 

Mas, o mercado de jogos em si tá sempre crescendo no mundo e sem previsão de parar. 

Érika - Vocês trabalham mais com jogos de PC? Já tentaram alguma vez console, 

mobile? 

Bruno – A gente faz pra tudo. Fazia pra mobile, aí fizemos pra PC também, lançou pra 

console... É mais o que for melhor pro jogo, a gente lança. Esse, por exemplo, vai pra console 

e PC; mobile, provavelmente não. 

Érika – Qual console? 

Bruno - Pra PS4 , Xbox e [Nintendo] Switch; pros três. 

Érika – Perfeito, perfeito. A questão de ter temáticas nacionais, vocês costumam colocar 

nos jogos ou não? 

Bruno – Ah, não a temática em si. Sempre tem elementos de coisas nacionais, sempre tem 

uma cara de jogo brasileiro, que as pessoas falam assim, né. Mas a gente já teve muita ideia 

de jogo com temática brasileira, sobre, sei lá, escola de samba, sobre coisas assim. A gente 

tem essas ideias guardadas ainda, mas, até hoje, só não surgiu a oportunidade de fazer um. 

Mas, interesse, a gente tem. 

Érika – Tá. A questão de diversidade. Você acha que tem uma cobrança, por parte das 

pessoas, dos jogadores, hoje de se ter mais diversidade? Ou não: o mercado de games 

ainda tá trabalhando na questão da indústria cultural; ainda prevalece? Então, essa 

questão de outros tipos físicos, como personagens e tudo mais, você acha que já está 

tendo um impacto? 

Bruno – Eu, eu acho que sim. É bem legal ver isso, até nas empresas grandes. Por exemplo, o 

Assassin’s Creed, que vai sair agora, dessa vez tem personagem homem ou mulher. No 
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passado, eles falavam que era difícil fazer um personagem mulher. Mas, o pessoal reclamou 

tanto, e tal, e criticou e já fizeram isso assim. E sempre tem gente que reclama, né. Mas, eu 

acho que a tendência é só ir melhorando. As críticas estão cada vez mais intensas. A própria 

mídia dos jogos critica bastante também, que é bem legal. E a gente está sempre ciente disso, 

também tentando fazer nossa parte aqui. Mas, acho que a tendência, tomara, que seja 

melhorar. Eu sou otimista quanto a isso. Acho que está melhorando bastante, sim. 

Érika – Essa semana, uma pergunta que não pode faltar, é: teve o episódio lá do jogo 

Bolsomito 2K18, o que acabou respingando na empresa de vocês por ter as iniciais do 

estúdio que produziu aquilo. 

Bruno – Isso. 

Érika – Como foi a repercussão dentro da empresa e que providências vocês tomaram 

em relação a isso? O que aconteceu? Teve ataque? O que houve? 

Bruno - Pois é, foi bem engraçado: a gente tinha visto antes, né, que o nome da empresa era 

BS Estúdios, só que não imaginou que alguém ia confundir, porque ninguém conhece a 

Behold como BS Estúdios, BS Jogos, né, que é só nome no CNPJ [Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica]. Mas, se o pessoal coloca BS Estúdios no Google, aparece o CNPJ da 

empresa, da Behold. E, aí, assim: teve uns comentários meio agressivos no Facebook, gente 

falando que era para denegrir a imagem dele, do candidato tal. Tem algumas pessoas que 

comentaram com outros desenvolvedores, que mandaram mensagem pessoal, mandaram 

mensagem pra página da empresa. Teve gente que ligou lá onde a gente trabalha. Não foi 

muita gente. Mas, assim, foram uns cinco, seis casos assim. A gente resolveu fazer a nota, 

esclarecendo que a gente não tem nada ver com isso e que discorda totalmente do jogo. E, aí, 

o que achei legal, que, o apoio com a nossa declaração foi bem positivo. Então, a gente ficou 

orgulhoso dos próprios acompanhadores da Behold, que são pessoas que têm um alinhamento 

igual ao nosso.  

Érika – Maravilhoso. Interessante! Quais são os desafios pros próximos anos, na 

indústria de games, na Behold? 

Bruno - É continuar fazendo jogo, sempre um desafio. A indústria de games, aqui no Brasil, 

tomara que continue, independente do próximo governo, tomara que continue melhorando 

esse lance dos editais, que estão ajudando muita gente, tanto empresa nova, quanto empresa já 

estabelecida. Porque todo jogo é um jogo novo; então, sempre precisa de dinheiro pra fazer, 

etc. E, no nosso caso, a gente por sorte ainda tá com a segurança de ter próximos projetos já 

engavetados. A ideia é lançar esse jogo ano que vem, o que a gente tá desenvolvendo agora. 

Mas, a próxima ideia já tá sendo trabalhada, a gente já tá conversando sobre e tal. 
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Érika – Que bom! Não parar nunca, né! 

Bruno – Não parar nunca, exatamente. 

Érika – Então tá bom, obrigada. 
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APÊNDICE E - TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA BEATRIZ CRISTINA BUENO 
DE MIRANDA BOCK – FLIP FLOP LAB 
 
Entrevista realizada na BGS 2018 no stand da Flip Flop Lab em 14/10/2018 

 

Érika – Me diz seu nome, e o que você faz na empresa? 

Beatriz – Eu sou a Beatriz Bock, eu faço a parte de level design, de arte, modelagem e 

animação 3D. 

Érika - Tá, o nome da empresa? 

Beatriz – Flip Flop Lab. 

Érika – Fica? 

Beatriz – Em São José dos Campos, mais ou menos a uma hora e meia de São Paulo. 

Érika – Qual é a história da empresa? Quando você entrou lá? Como funciona? 

Beatriz – A empresa tem já quatro anos, ela foi formada por dois engenheiros com o objetivo 

de conseguir sucesso no mundo dos jogos. E eu entrei lá faz um ano. Na verdade, eu fiz 

estágio lá e, depois, eu fui contratada. No momento, a empresa não trabalha só com jogos: a 

gente faz também software, hardware e também uma parte de modelagem exclusivamente pra 

cursinhos, tanto com a parte de óculos virtual, de realidade virtual, pra ajudar os alunos, 

quanto pra aplicativo. 

Érika –Qual a especialidade da empresa, que tipo de jogo? 

Beatriz – No momento, a gente tem tanto jogo de tabuleiro, quanto de carta, jogos de 

celulares, jogo de computador... Então, não tá tão focada assim. 

Érika – Jogo digital e jogo de tabuleiro também, não digital. 

Beatriz – É. 

Érika – Sobre você, qual é a sua formação? 

Beatriz – Eu sou designer de jogos. Eu me formei na Anhembi Morumbi, em São Paulo, lá na 

[Avenida] Paulista. 

Érika - E tem mais gente da área de jogos na empresa? Quais são as outras formações 

dos colegas? 

Beatriz – Eu sei que, além do engenheiro, tem o programador, que é formado nisso. Eu não 

tenho certeza das outras pessoas. Eu posso perguntar. 

Érika – Tudo bem. Então, de jogos mesmo, formado em jogos, só você, designer de 

game? 

Beatriz – É, só eu. 
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Érika –Você acha que a sua formação foi suficiente, insuficiente? De que maneira a tua 

formação superior na área de jogos facilitou? Você teve que buscar outros 

conhecimentos para entrar no mercado? 

Beatriz – No caso da faculdade que eu fiz, uma coisa que eu gostei muito é que, como a gente, 

ela não é exatamente específica. Por exemplo, eu sou a artista e vou fazer só a parte de arte: 

eu tive que aprender a fazer a parte de música, eu tive que aprender a fazer a parte de 

ergonomia, a parte de programação. Então, no meu caso, me ajudou muito porque, agora, 

estando em uma empresa com pessoas que fazem essas outras áreas, eu entendo como tem 

que mandar um modelo 3D, por exemplo, pro programador conseguir colocar de uma forma 

mais fácil. Então, na verdade, ajudou. 

Érika – Houve alguma dificuldade? Você teve que fazer algum treinamento quando 

entrou na empresa? 

Beatriz – O Emanuel [Perpetuo Limonti da Fonseca], que é o dono da empresa, preza muito 

que a gente continue melhorando. Então, tem vários cursos que a gente vai fazendo ao longo 

da nossa estada lá. Mas, com o conhecimento que eu tive, eu fui adquirindo ao longo das 

coisas que eu fui fazendo. Obviamente, tem muita coisa difícil. Mas a empresa toda, todo 

mundo se ajuda bastante. A empresa é pequena no momento; então, tem como ter bastante 

diálogo. Então, acho que, na verdade, foi bem bom assim. 

Érika –Os jogos de vocês são títulos próprios ou vocês também atendem a um mercado 

com jogos sob demanda? 

Beatriz - A maioria dos títulos é própria. Na verdade, todos eles são próprios. Mas tem alguns 

que são pessoas de fora que vêm com a ideia... E, aí, por exemplo, o jogo de tabuleiro: foi um 

designer que veio até a gente, procurou e pediu pra a gente produzir, fazer a arte e tudo, e 

ajudar um pouco na mecânica. 

Érika –Qual é o principal jogo de vocês no momento? 

Beatriz – No momento, os destaques são os dois: o de tabuleiro e o de cartas, foram lançados 

já, que é o Oggin, que é um jogo construções de rotas marítimas, que é de um a oito 

jogadores, em tabuleiro também joga, e o Open Cases, que é um jogo de investigação 

criminal. 

Érika - Como é a forma de monetização desses jogos? 

Beatriz - No caso do Open Cases e do Oggin, que são os jogos físicos, é feito com compra 

mesmo, do mesmo jeito que a Galápagos disponibiliza os jogos dela. No caso dos jogos 

digitais, no momento, o nosso principal, que é o Ozkar que, inclusive, é o grande motivo da 

gente estar na BGS, ele não tá disponível ainda. Então, quando ele sair, vai ser a compra do 
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jogo, digital ou normal. E o outro jogo, que é pra celular; ele é grátis, então, no caso dele, a 

monetização não existe. 

Érika – Como você enxerga o mercado de games nesse momento? 

Beatriz – É, pelo o que a gente viu, principalmente nas feiras, e, depois que a gente teve essa 

experiência de fazer a diferença de um jogo digital para um analógico, os analógicos são 

muito legais, porque, como a pessoa consegue fisicamente ver o jogo, a venda é muito mais 

fácil. A pessoa senta e joga o produto e, aí, vê como ele é, já pode levar pra casa. Os digitais 

são um pouco mais difíceis, porque têm o negócio de “ah, vou chegar lá em casa e vou 

lembrar de baixar o jogo do gênero” e, aí, acaba sendo um pouco mais difícil de espalhar por 

aí. 

Érika – Quais você acha que são os desafios para os próximos anos? 

Beatriz – Provavelmente, fazer com que os que os jogos, principalmente os digitais, cheguem 

ao grande público. Porque, hoje em dia, tem muitos jogos que normalmente chegam às 

pessoas através do Youtube, de pessoas que tão na mídia e essas pessoas normalmente jogam 

os jogos que o grande público já conhece. Então, pra fazer um jogo que é desconhecido, que é 

indie, de uma empresa pequena, chegar até eles é muito difícil. 

Érika – Como vocês estão tentando fazer chegar até eles? Somente através da feira ou 

têm algumas outras ações?  

Beatriz – No caso do Ozkar, a gente tá usando principalmente a feira da BGS, até porque, 

como o jogo é uma demo, ele ainda não tá pronto, não tem como de fato mandá-lo pra alguém 

de fora poder jogar e mostrar por aí. No caso dos jogos de tabuleiro, a gente chegou a mandar 

pra alguns youtubers especializados na área, inclusive em outros estados, e, aí, fomos em 

várias feiras - na Diversão Offline, viemos aqui na própria BGS com jogos e em algumas 

outras feiras. 

Érika – E que tipo de negócios vocês estão buscando aqui na BGS? 

Beatriz - Nós trouxemos o nosso portfólio de jogos e, também, uma parte do que a gente faz 

com a Sapiência, que é a escola, o cursinho que a gente ajuda com a parte de óculos 3D. Na 

verdade, a gente tá querendo criar uma network e ver se as pessoas, que tenham ideias ou que 

querem desenvolver jogos, conseguem vir pra gente, fazer uma parceria. Ou, então, que nem 

o Marcelo, que é o designer do Open Case, veio até a gente com a ideia, a gente produziu o 

jogo dele. 

Érika –Tem alguma temática brasileira que vocês já pensaram em abordar ou já 

abordaram em algum jogo? 
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Beatriz – Por enquanto, não. Mas seria uma coisa bem interessante sim, pra usar. Então, 

provavelmente, pro futuro. 

Érika – A gente tá vendo hoje em dia um movimento social de diversidade e tudo mais. 

Tem pessoas procurando representação e, até mesmo, a sua presença por ser mulher 

numa área de jogos, que deve chamar bastante atenção. Como você vê essa questão de, 

tanto da questão dos personagens, quanto na questão de sua presença enquanto mulher 

por estar no mercado de games? 

Beatriz – É, uma coisa que eu já percebi, é, que normalmente as pessoas acham muito, elas 

ficam muito surpresas quando eu falo que eu fiz Design de Games, provavelmente por eu ser 

mulher. Inclusive, no curso, a minha sala começou com cinquenta alunos, e, tinha tipo, quatro 

mulheres. Então, é uma diferença muito grande. E, assim, depois que eu entrei, 

principalmente no Ozkar que tem uma personagem feminina, eu pedi, a gente fez uma 

modificada nela, pra ela ficar um pouco mais real. E vai ser muito legal na versão final, 

quando você puder de fato jogar com ela. Mas, pelo menos na minha empresa, eu fico muito à 

vontade o tempo inteiro. Assim, nunca teve nada que me incomodou. Então, tô bem feliz 

assim. 

Érika – E na faculdade, teve algo que lhe desmotivou? Ou não, foi bem tranquilo? 

Beatriz –Na faculdade, primeiro que as turmas foram se dissolvendo muito rápido, porque 

teve muita gente que vai fazer Design de Games porque gosta de jogar, e não porque quer 

fazer o jogo, que é muito mais difícil. E, às vezes, se aconteceu alguma coisa tipo, como era 

muito estranho ter mulheres ali, provavelmente igual a qualquer outro curso em relação a 

engenharia, que tem um pouco menos também... Tinha uma coisa meio estranha. Mas, assim, 

nunca chegou a ser complicado. Então, na verdade, pelo menos... 

Érika – Você tirou de boa. 

Beatriz – É, a minha sala era muito de boas. Assim, é, em outras salas houve problemas, mas, 

na minha era super de boas, então... 

Érika – Quando você entrou na faculdade? Que ano? 

Beatriz – Vixi, eu tenho que fazer a conta. É, deixa eu ver, eu...[risos] 

Érika – Quando você se formou, então? 

Beatriz – [risos] Calma, é, eu me formei esse ano, mas foi porque demorou pra ir pegar o 

diploma, na verdade, eu terminei há dois anos. 

Érika – Tá. 

Beatriz – Então, foram quatro anos de faculdade, seis anos atrás. 

Érika – 2012. 
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Beatriz - 2012. E, uma coisa que eu percebi, que já tinham me falado, mas eu percebi de fato, 

depois que eu me formei foi que, no Brasil, pelo menos por enquanto, não tem como você ser 

muito específico. Então, por exemplo, eu quero fazer concept de personagens. É muito difícil 

você ser contratado para isso aqui no Brasil. Você precisa ser mais generalista. Então, por 

exemplo, eu que sai pra fazer concept, eu faço animação, faço a parte de level design, faço 

roteiro, porque não tem como, não tem campo pra ser tão específico aqui. 

Érika – Quantas pessoas tem na sua equipe? 

Beatriz – Atualmente são cinco pessoas.  

Érika - Justamente deve ser por causa disso, né?  

Beatriz – Sim. 

Érika –Beleza, então. Obrigada! 
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APÊNDICE F - TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA GABRIEL NEVES FERREIRA – 
MASSIVE WORK STUDIO 
 
Entrevista realizada na BGS 2018 no estande da Massive Work Studio em 14/10/2018 

 

Érika – Qual o seu nome completo? 

Gabriel – Meu nome é Gabriel Neves Ferreira 

Érika – Você é de qual empresa? 

Gabriel – Eu sou da Massive Work Studios. Eu trabalho no estúdio de Campinas. Tem dois 

estúdios: um deles fica em Natal e um deles em Campinas. Em Campinas fica mais a parte de 

Programação e Natal fica mais voltado para a parte de arte, direção. Mas a gente tem também 

colaboradores espalhados ao redor do Brasil. A gente tem um pessoal em Bauru. A gente tem 

outras pessoas, inclusive, de fora, estrangeiros. A gente tem várias pessoas espalhadas. 

Érika – Como é o trabalho lá? Como é que vocês dividem as tarefas trabalhando 

remotamente? 

Gabriel - Ah, como o trabalho é remoto, a gente tem que sempre se manter alinhado. Isso é 

um problema, muitas vezes, pra algum tipo de equipe. Mas a gente adotou uma estratégia de 

todos os dias, pela manhã fazer uma reunião – todo mundo se alinha, todo mundo sabe o que 

todo mundo está fazendo, o que aquela pessoa fez ontem e o que ela vai fazer hoje. A gente 

adotou a metodologia de Scrum, que é uma metodologia bem-conceituada na área de 

desenvolvimento. 

Érika – Quem é o dono da empresa? 

Gabriel – O dono da empresa é o Henrique. Ah, mas foram sócios, vários sócios fundadores 

que vieram com a ideia original do jogo em 2016, buscando financiamento. Eles vieram 

inclusive aqui na BGS. Depois disso, no início de 2017, que eles precisavam de uma equipe, 

eles conseguiram financiamento através de empresas, amigos, inclusive eles mesmos deram 

dinheiro pra poder financiar e conseguirem pessoal para poder fazer o jogo. No caso, por 

exemplo, eu sou um deles, sou um dos funcionários da empresa. 

Érika – O que você faz na empresa? 

Gabriel – Eu sou programador. 

Érika – Você é formado em quê? 

Gabriel – Sou formado em Engenharia da Computação. 

Érika – Como que é trabalhar no mercado de games? 
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Gabriel – Olha, é muito bom! Eu vim da área de desenvolvimento de aplicativo; eu trabalhava 

antes em uma incubadora da Apple, em Campinas. A partir daí, decidi ir pra área de jogos 

mesmo. A gente começou trabalhando com aplicativos mobile, chegou a lançar jogos para 

iOS e nisso, a gente acabou transitando mais para a área de consoles para PC. Foi aí que a 

gente conheceu a Massive Work Studio e começamos a trabalhar com eles. 

Érika – Quais são os principais títulos da empresa? 

Gabriel – Esse é o primeiro título da empresa como a Massive Work Studio, o Dolmen. 

Érika - E que tipo de jogo que é? 

Gabriel – É um jogo mais estilo souls like, que pega referências em Dark Souls, Dark Spaces, 

Dark Bourne. Mas a nossa história tem bastante da referência de Allien – o oitavo passageiro 

e Love Kraft. 

Érika –Como que é a monetização desse projeto? 

Gabriel – O jogo vai ser lançando na Steam e também em lojas como na Xbox e na PS4. Ele 

vai ser lançado de maneira mais episódica. Como a gente não teve dinheiro suficiente para 

poder fazer o financiamento de todo o jogo como a gente tinha planejado, porque eram seis 

setores, a gente vai lançar um setor inicialmente, que dá mais ou menos de quatro a seis horas 

de jogo. A gente vai lançá-lo nessas plataformas e, a partir daí, a gente vai lançar mais 

episódios, inclusive adicionando o modo cooperativo, e vai tecer um link entre os episódios. 

Então, se você comprou e jogou o primeiro episódio, você vai ter uma continuidade do jogo 

nesse segundo episódio. 

Érika – Ok. Qual é o objetivo de vocês na BGS? 

Gabriel – O nosso objetivo é estar aqui literalmente pra poder testar o jogo, pra poder 

conseguir público, que a gente tá precisando de bastante pessoas pra poder testar o jogo. 

Internamente, a gente tem testers, na [...] é bem grande, já chegou a ter mais de cinquenta 

pessoas envolvidas no projeto ao mesmo tempo e, atualmente, a gente tem uma equipe fixa de 

vinte pessoas. A gente tem apenas dois testers fixos. A gente tá distribuindo chaves do jogo 

para as pessoas baixarem na Steam e jogar, testar, dar feedback, dizer o que tá achando. É 

isso. 

Érika – Vocês têm alguma preocupação em trazer, já pensaram em colocar alguns 

elementos nacionais dentro do jogo? 

Gabriel – Ah, no caso, nós nem tanto, a gente é muito inspirado no sci-fi [ficção científica]. 

Então, a gente está muito no negócio mais próximo do alienígena. Mas o nosso protagonista, 

o nome dele é Willian, ele é um brasileiro. Mas ele é um cientista explorador espacial. 
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Érika – O que você acha dessa questão atual, um movimento muito forte de temáticas 

que contemplem a diversidade, que tenham uma representatividade. Como você enxerga 

isso na indústria de jogos? 

Gabriel – Ah, a diversidade tá crescendo. Tem inclusive durante o nosso kick-start39. A gente 

teve um kick-start até pouco tempo atrás, um dos objetivos era trazer um personagem do sexo 

feminino, justamente para trazer uma diversidade maior, não só no sentido de cultura, mas 

também, no sentido de gênero, e abordar vários temas da mesma maneira, de maneira 

igualitária. Ah, então pra gente é muito importante. A gente tá vendo isso crescendo um 

pouco, mas, ainda tá bem sutil. 

Érika – Tem meninas na empresa? 

Gabriel – Sim. Tem muitas. 

Érika – Negros? 

Gabriel – Sim. 

Érika – Contemplados, então! E como é que você vê o mercado atual de games, 

principalmente a indústria de indie games? E o futuro? 

Gabriel – Ah, eu acho que é difícil falar, é difícil ter uma perspectiva. Do nosso ponto de 

vista, a gente tá querendo justamente trazer algo com uma qualidade acima do que você vê 

normalmente. A gente tá literalmente, às vezes, abaixando aquilo que a gente ganha pra poder 

sobreviver, pra poder trazer um negócio com uma qualidade melhor pro público brasileiro, e, 

também, pra gente ganhar não só o nome brasileiro, mas, também, o nome internacional. Isso 

fazendo com que as empresas vejam o Brasil de maneira um pouquinho mais atraente, e, 

comecem a investir em nós, brasileiros. 

Érika – Perfeito, então! Obrigada! 

 

  

																																																								
39 Jargão em inglês, muito utilizado em projetos de tecnologia, que significa pontapé inicial.  
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APÊNDICE G - TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA JONATHAN DOS SANTOS 
BARROS – TERRA STUDIOS 
 
Entrevista realizada na BGS 2018 no estande da Terra Studios em 14/10/2018 

 

Érika - Como é seu nome completo? 

Jhonathan - Meu nome é Jhonathan dos Santos Barros. 

Érika - E você é de qual estúdio? 

Jhonathan – Sou da Terra Studios. 

Érika - Onde fica? 

Jhonathan – No Tocantins. 

Érika – Como surgiu [...] o estúdio? Como ele foi fundado? 

Jhonathan – Surgiu de uma forma inusitada, né. Nós somos gamers de muitos anos. Nós 

começamos desde 2012 e sempre jogamos juntos. E aí surgiu na cabeça: por que não fazer um 

jogo? Nunca programamos, mas aí decidimos estudar e assim surgiu o Terra Studio. 

Desenvolvemos o primeiro jogo, montamos a empresa, pesquisamos sobre desenvolvimento, 

contratamos pessoas, profissionais para trabalhar na área, e aí começamos a desenvolver 

games. 

Érika – É de Palmas, Tocantins? 

Jhonathan – É, Ananas, interior do Tocantins. 

Érica – Qual é a formação das pessoas que trabalham na empresa e quantos são? 

Jhonathan – Somos sete funcionários. Cada um trabalha em outra área durante o dia e à noite. 

Trabalhamos em vários horários. Cada um tem uma profissão: um é advogado, eu sou 

empresário - tenho loja de informática. Tem outro que também tem empresa... 

Érika - E quem é da área de TI [Tecnologia da Informação] é formado em quê? 

Jhonathan – Tecnologia da Informação, né? Tem ele [apontando para o colega de estande], 

que é o programador. Temos mais dois programadores, que são formados em Tecnologia da 

Informação, e o pessoal que é modelador, o restante da nossa equipe. 

Érika –Alguém é formado em Jogos Digitais ou Design de Games? 

Jhonathan – Não. 

Érika – Não tem esta demanda de curso lá, né? 

Jhonathan – No Brasil, são poucos os formados na área. Tem muita gente que trabalha porque 

aprendeu e estudou. Mas formados na área são poucos. É difícil achar pessoas formadas na 

área. 
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Érika – Vocês se dividem em que cargos na equipe? Quem é responsável pelo quê? 

Jhonathan – Temos a direção, que são duas pessoas que ajudam a controlar o fluxo do projeto, 

e temos a área de programação, a área de design, a área de marketing, tem o pessoal que cuida 

das redes sociais e tudo. E assim nos organizamos. Nós somos os assistentes jurídicos que 

cuidam da parte burocrática: vê como está o andamento do projeto, o que está precisando. E 

como somos os autores da ideia, então a gente sempre está acompanhando a área, de setor por 

setor, pra ver se está acontecendo do jeito que a gente pensa. Como somos gamers, então ele 

faz e a gente testa. Se a gente se agradar como jogador, tá bom. Acho que é o ponto forte 

nosso, que ainda somos jogadores. 

Érika – Qual é o principal produto de vocês? 

Jhonathan – Nós temos um produto só, que é esse: o HPRZ. É um jogo de sobrevivência, 

apocalipse, [...]. É um jogo 100% online, com 100 jogadores jogando ao mesmo tempo e eles 

vão ter que sobreviver, construir sua comunidade, se defender de outros jogadores também, 

que vão tentar roubar os itens deles. E aí desenrola todo o jogo.  

Érika – E cada personagem monta o seu avatar? Como que funciona? 

Jhonathan – Você tem a personalização dos personagens, pode colocar rosto e tudo. Mas o 

jogo em si não tem história: você começa sem nada, vai evoluir e montar sua equipe e tentar 

dominar uma área ou um cenário. 

Érika – Por que vocês vieram para a BGS? 

Jhonathan – A gente veio em busca de investidores e, também, para demonstrar o produto. 

Conseguimos o nosso objetivo aqui na BGS. 

Érika – Conseguiram investidores? 

Jhonathan – Isso! 

Érika – Investidor anjo? 

Jhonathan – Não. Na verdade, abrimos as portas para todas as amplitudes, mas as portas se 

abriram numa boa. 

Érika – Que bacana! Como você vê o mercado de games aqui no Brasil? 

Jhonathan- No Brasil, o mercado de games é um pouco desconhecido, entende, para esse 

potencial gigante que tem o mercado de games. Mas começou a ser explorado agora e tem 

muito a crescer ainda. 

Érika – Como vocês esperam monetizar o game de vocês, até para ter o retorno deste 

investimento? 

Jhonathan – Além da venda, a gente tem um sistema de mercado dentro do jogo. Então, nós 

vendemos skins, roupas, cabelo, pintura de arma, pintura de carro, pintura da base, das 
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paredes, o jogador entra de graça e já monetiza. A gente fala que é de graça somente o 

jogador. 

Érika – Vocês fizeram uma pesquisa sobre isso? 

Jhonathan – Não sobre isso, mas a gente viveu isso aí. Então, sabemos na pele como funciona. 

Érika – Porque já viu este retorno do investimento então, né? Ok! Essa questão da 

representação dos personagens, como vocês escolhem para fazê-los? 

Jhonathan – Os personagens em si, nós colocamos na cabeça para fazer. A personalização, na 

verdade, você vai ter a liberdade de fazer o que quiser no jogo. Então, vai depender do 

jogador, como ele quer o personagem que ele quer: moreno, maior, gata... Ele pode escolher 

como ele quer. No jogo, ele não vai influenciar na história, a não ser a história que ele vai 

criar dentro do jogo dele mesmo, de amigos e tudo. 

Érika – E existe algum toque do Tocantins neste jogo? 

Jhonathan – Existe. 

Érika - Qual é o toque? 

Jhonathan – São os rios. Eu peguei um pouco da minha região na hora de desenvolver o 

mapa. A gente é rico em água e belezas naturais. 

Érika - Ah, bacana! Vocês chegaram a ver a novela [O Outro Lado do Paraíso, da Rede 

Globo] que teve? 

Jhonathan – Chegamos! 

Érika – E aí? Vocês acham que aquilo ali foi bem representado? Ou não, foi é 

estereotipado? 

Jhonathan – Mais ou menos! Foi, foi sim. Não é tudo aquilo lá, não. 

Érika – Não é tudo aquilo lá? Me fala um pouco mais sobre isso! 

Jhonathan – Sobre o Tocantins, né? 

Érika – É. 

Jhonathan – O Tocantins tem muita beleza. O pessoal pensa que quem é do Tocantins e do 

Rio de Itabuna, não tem nada. Mas tudo é rico: em belezas naturais, tem cidades boas, muitas 

oportunidades lá, tem infraestrutura nas cidades. Dá para você investir, montar qualquer 

negócio lá. Eu sou de uma cidade do interior, com oito mil habitantes, e acabamos de realizar 

um jogo. Lá tem oportunidade: o custo de vida no Tocantins é muito barato, baixo. Você vive 

bem com pouco – trabalho, vida... - com pouco mesmo. Então, você não precisa de muito para 

sobreviver. 

Érika -Você acha que dá para colocar mais coisas do Tocantins nos próximos jogos de 

vocês? 
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Jhonathan – Dá! Temos a fauna, a flora do Tocantins, a cultura também. Tem muito a ser 

explorado ainda e colocar no mundo do game. 

Érika – Isso pode dar uma identidade específica no trabalho de vocês? 

Jhonathan – É claro! 

Érika – Maravilha. Como você vê essa questão do mercado indie aqui na BGS e, enfim, 

no mercado brasileiro? 

Jhonathan - Aqui na BGS poderia ter mais oportunidades para o indie, colocar um pouco 

mais. Faltou um pouco, mas abriu portas. Eles poderiam ter dado mais atenção para a gente. 

Agora, no mercado brasileiro, ainda é um pouco vago: você não vê tantos investidores aqui no 

Brasil, sendo que, empresas de fora, como chineses e americanos, estavam aqui procurando 

oportunidades de investir, enquanto que o brasileiro não estava. Talvez pensem em 

investimento para um futuro. 

Érika –Então, tá bom. Muito obrigada! 
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APÊNDICE H – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA JOÃO ANTÔNIO NEVES 
BUENO – LENIN - THE LION 
 
Entrevista realizada na BGS 2018 no stand do game Lenin - The Lion em 14/10/2018 

 

Érika – Qual o seu nome completo? 

João – Eu sou João Antônio Neves Bueno, mas, sou conhecido como João Bueno mesmo.  

Érika - Você é formado em quê? 

João - História da Arte 

Érika - Onde? 

João - Pela Unifesp, a [Universidade] Federal de São Paulo.  

Érika – Como que começou a empresa, o jogo? Me conta a sua história. 

João - Então, hoje eu não tenho uma empresa. Eu trabalho sozinho, solo. E a ideia de criar um 

jogo veio da premissa de trazer pro videogame uma temática alternativa, um pouco mais 

subjetiva, poética. Como na academia, na faculdade, eu sempre levei objetos não tradicionais 

pra poder trabalhar como objeto de arte - e eu considero o videogame um objeto de arte, 

considero ele capaz de trazer tópicos que não são tão tradicionais na mídia... Por isso a 

depressão, que também é um tema muito importante socialmente, já que, hoje, jovens de 15 a 

25 anos vêm sofrendo de depressão. O número de jovens com esse quadro aumenta cada dia 

que passa e, como a Organização Mundial de Saúde também fala, é a doença do século. Tem 

todas as questões envolvidas. 

Érika – Me fala um pouco mais sobre o game Lenin - the Lion 

João – Ele é um RPG narrativo. Ou seja, não tem batalha: você não sobe de nível, como o 

Final Fantasy, por exemplo. O foco dele é na história mesmo, e você controla o Lenin. Ele é 

um albino, o único leão albino do vilarejo dele. Por conta disso, a mãe dele o despreza e os 

amigos cometem bullying, o que acaba causando no personagem um quadro de depressão. No 

jogo, o jogador controlando o Lenin no dia a dia, no cotidiano, vai solucionando o quebra-

cabeça, coletando itens e fazendo escolhas, e essas escolhas, principalmente, são as que 

delimitam pra onde o jogo vai. Escolhas empáticas levam o personagem para um caminho de 

neutralização dos sintomas, de sanar esse quadro, enquanto, escolhas negativas e menos 

empáticas levam o Lenin pra uma situação de agravamento dos sintomas. Então, de acordo 

com cada jogador, ele vai chegar a um final diferente. São cinco finais programados para a 

versão completa do jogo. 

Érika – Como vem sendo a receptividade? 
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João - Bem positiva, tanto aqui no evento, quanto online. Sempre recebo muitas mensagens 

de pessoas que agradecem pelo jogo: falam que têm quadro depressivo, algumas, outras falam 

que aprenderam um pouco sobre depressão, que tinham um certo preconceito, estavam 

embasadas em estereótipos. Aqui no evento é todo mundo muito agradável: vem aqui, falam 

do jogo, os que conhecem pedem foto, compram o chaveirinho, levam... Gostam bastante do 

personagem porque ele é bem carismático, tem uma afeição pelo Lenin. Então, eu acho que o 

jogo consegue trazer isso pro jogador, essa empatia por um personagem, mesmo ele sendo 

virtual. 

Érika – O que vocês vieram fazer aqui na BGS? 

João – Então, participar da BGS é com foco realmente de divulgar o produto, divulgar o 

Lenin - The Lion, tanto enquanto produto pra ser vendido, mas também contar uma história 

que é pra ser contada. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer isso, porque hoje é o último 

dia e a recepção foi ótima. Assim, as pessoas abraçaram bastante o jogo, todo mundo com 

feedback bem positivo, e eu tô bem feliz com o resultado. 

Érika - Que bom. Sobre a questão do mercado de games, você está falando bastante em 

empatia e tudo mais. Como você enxerga esse mercado de games atualmente, os 

próprios games, as temáticas, enfim...? 

João – Eu acho que ele ainda é focado naqueles jogos que são considerados AAA. São como a 

Hollywood do cinema, né? Então, essas grandes empresas, elas têm um foco, evidentemente, 

e elas têm nichos de venda. É evidente que o foco delas é venda, assim como os grandes 

filmes mainstream. Mas acho que a indústria indie é como cinema independente: tem um 

público diferenciado, que tá buscando temáticas mais objetivas que, por vezes, tem um quê 

mais artístico, que conta um pouco mais do criador, que tem essa proximidade, essa 

pessoalidade. Então, o fato de eu ser um criador independente abre portas para os jogadores 

me mandarem mensagens no Facebook, no Twitter, e receberem uma resposta, que é algo que 

uma EA Sports não vai fazer com tanta frequência, que a Ubisoft não vai fazer com tanta 

frequência, até porque tem uma gama muito grande de pessoas. Então, eu acho que tem essa 

questão de proximidade mesmo. E o mercado, no sentido geral, ele está crescendo. O Brasil tá 

se tornando um país onde os jogos independentes vêm crescendo, têm potencial pra entrar no 

mercado de AAA, com certeza. Eu acho que falta um pouco de investimento, tanto privado, 

quanto governamental. Independente da sua visão econômica-política, se você acha o governo 

tem que investir ou não, independente disso, é necessário investimento de grandes empresas, 

sejam elas do estado ou não, pra que esse mercado ande. Porque, sem investimento, o 

mercado ele tá bom, só que ele não vai andar o tanto quanto ele poderia. 
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Érika – Como é que você vislumbra essas temáticas hoje da grande indústria de games? 

João - Você diz no sentido de como eu enxergo o fato de eles escolherem... 

Érika – É, praticamente, sua percepção. Exemplo: há muita guerra e tudo o mais, e você 

está vindo com uma narrativa completamente oposta a isso. 

 João - Eu acho que tem um público. Como eu falei, tem um nicho que vai vender, vai 

comprar esse tipo de jogo. E eu não vejo problema em ter temáticas que são voltadas mais 

para jogos bélicos, ou pro famigerado jogo beat’ em up, que é sair da porrada no GTA da 

vida. Não tem problema ter esta temática. Só que é preciso abrir espaço para essas temáticas 

alternativas, porque tem um público e ele quer jogar esse tipo de jogo. Então, eu sou contra 

também o argumento de que jogos violentos geram violência, porque é toda uma construção 

social por trás disso, é todo um capital social, um capital familiar, um capital escolar, um 

capital cultural. Então são vários capitais, né? Estou usando Pierre Bourdieu aqui de base. 

Érika – Total, total. 

João - Para poder falar. Mas, além disso, eu acho que o videogame não tem esse poder. Seria 

inocência dizer isso. E, às vezes, até como que eu poderia dizer, uma desonestidade 

intelectual culpar o videogame por chacinas, por pessoas serem violentas... Até porque a 

gente não culpa a literatura, a gente não culpa o cinema tradicional por causa disso. E o que a 

gente mais vê no cinema, por exemplo, são filmes de guerra, filmes de heróis que participam 

de lutas grandiosas de guerra. Então, apesar de tudo isso, de concordar que tem que ter 

também, não tem problema ter este tipo de mídia, eu acho que é preciso abrir portas para estas 

temáticas mais poéticas. Assim como na literatura existe, tem um público grande que absorve, 

que consome. 

Érika – Eu estava até conversando agora com o pessoal da Behold sobre a questão da 

polêmica que deu essa semana, não sei se você acompanhou, sobre o jogo do Bolsomito 

2K18. 

João – Sim. 

Érika - E eles foram confundidos como os produtores, pela questão de as iniciais serem 

as mesmas: BS Studio e Behold é BS Jogos. Enfim, o CNPJ, a razão social deles. Então, 

o que acontece: eles foram atacados [virtualmente, especialmente nas redes sociais]. 

Mas, também quando eles deram o comunicado, eles estavam me contando que foram 

muito bem aceitos e tudo mais. Como é que você vê essa questão aqui no Brasil hoje 

sobre as pessoas, muitas vezes, não conseguirem ter uma visão muito clara que você está 

fazendo um entretenimento. Ou uma questão social [...] que tá em debate, e a política 

está em debate, e que está exaltando alguns ânimos também. Pergunto porque você falou 
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agora pouco “ah, não acredito que jogo tenha esse poder”. Mas, e perante esse episódio, 

o que você tem a comentar? 

João – Então, aí que tá, é uma nuance que pode parecer singela, mas ela na verdade é bem 

grande. A pessoa que fizer uma análise de cinco minutos percebe a diferença, porque o jogo 

que fala de violência de forma genérica, ele tá te colocando em um cenário genérico. Qual é o 

cenário genérico? Por exemplo, o GTA: você é um personagem que é um traficante, por 

exemplo - não sei de fato a história porque eu nunca parei pra jogar mesmo. Só que ele não 

tem um foco na violência dele: ele é contratado por um gangster, ele tem que assaltar um 

banco... E aí, se ele arruma briga com uma gang, ele dá soco, dá tiro, ele tem um 

desentendimento com a polícia, enfim, cria uma briga, são situações reais representadas num 

jogo. Quando você coloca uma figura, no caso, política, cometendo violência contra um 

grupo, que são, no caso, as minorias, você está deixando bem clara a mensagem. Não tem 

nada genérico nisso. Não é assim: tem um presidente na rua, fazendo uma passeata, e aí, ele 

pode bater se ele quiser, mas ele também pode ser o cara que sobe no palanque e faz o 

discurso. Não um jogo sobre, não um presidente simulater. É, usarmos a figura desse 

presidente aqui, desse candidato à presidência, e ele vai bater em homossexuais, em negros, 

em transexuais e feministas. É só isso! Aquilo é a violência pura. E a questão é, pode até não 

ser enquadrado como um incentivo à violência, mas é evidentemente uma falta de respeito. 

Evidentemente, algo que não é ético. E então, é até desonesto comparar jogos de violência. Eu 

não me sinto ofendido em jogar Mortal Kombat – e [lá] arrancam a cabeça das pessoas. Mas 

nesse jogo, independentemente de como fosse, ele está evidentemente destacando que existe 

uma raiva focada, uma raiva que não é genérica. E o fato de ela ser concentrada, é um erro 

dentro da indústria dos jogos. 

Érika – Sai da tela, né? 

João – Sim, até porque, é uma reprodução. A gente vê discurso de ódio acontecendo hoje. 

Não, isso não é falácia. E é triste, porque tem intelectuais debatendo isso, tem pessoas da área 

acadêmica ao redor do mundo inteiro falando sobre isso, especialistas falando sobre isso... E 

as pessoas acreditam em corrente de WhatsApp. Então, é bem triste.  

Érika - O que você acha que a indústria de jogos, com a sua linha mais poética, pode 

colaborar com esse mundo que a gente tem hoje? 

João – Eu acho que é mostrar esse outro lado da bolha, e, por vezes, furar essa bolha também 

de medo. Porque, o que acontece: as pessoas estão assustadas e, às vezes, elas querem arranjar 

uma desculpa ou uma razão para esse medo. E, às vezes, elas culpam os jogos, culpam coisas 

que não são, de fato, as culpadas. Assim como no jogo do Bolsomito 2K18, ele não é de 
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verdade o alvo desse mal que tá acontecendo: são os criadores, são as pessoas que estão 

gerando esse discurso e estão fazendo com que as pessoas se sintam bem ao fazer isso. De 

onde vem essa legitimidade? De um poder simbólico. Então, se tem uma figura pública que 

tem poder simbólico para legitimar esse discurso, ela é culpada, é ela que tem que ser 

combatida pra evitar que isso aconteça. Ao mesmo tempo, vamos buscar poder simbólico em 

outras vozes, vamos dar voz pra aquele que tá falando de coisas bacanas, que está levando 

temáticas bacanas, que está mostrando que o mundo tem um lado bom e que tem pessoas bem 

intencionadas que estão levando mensagens que são agradáveis, são palpáveis, que precisam 

ser ouvidas.  

Érika - Acha que faltam essas temáticas na grande mídia, na grande indústria de 

games? 

João – Sim, na grande indústria sim. Porque é evidente que o foco é ganhar dinheiro, né? E 

não é errado ganhar dinheiro num mundo capitalista; pelo contrário. Só que a gente precisa 

levar outros tipos de opções pra esse tipo de jogo, para jogos mais variados. Por que não pode 

ter um jogo AAA que seja mais nesse sentido? Existe: a gente pode ver The Last Guardian, 

por exemplo. Ele é um jogo que foi aclamado, ele é um grande jogo, ele é da grande indústria 

e ele tá aí mostrando que ele pode levar uma temática mais poética, mais fabulosa pra grande 

indústria, pro grande jogador, que é o jogador que é hardcore até, que, às vezes, vai querer 

jogar. Então, acho que isso é bacana. Só que, de fato, ainda é minoria. O foco é repetir as 

estratégias de venda ano a ano, como a gente vê com as grandes indústrias com essas 

franquias têm dez, doze, quinze títulos, que às vezes as mudanças são tão ligeiras que os 

jogadores mais assíduos acabam se decepcionando.  

Érika – Como você vê essa questão no futuro na indústria? 

João – Olha, eu tento ser otimista, nesse sentido. Eu acho que a gente pode se encaminhar 

para uma competitividade econômica, no sentido de marketing, com os outros países, como 

Estados Unidos, Canadá, Japão... O Brasil tem um grande potencial, até porque tem 210 

milhões de pessoas aqui no país. Então, deve de ter um monte de desenvolvedor com muito 

roteiro bom, com qualidade em programação, artistas visuais bacanas que querem trabalhar na 

área, teóricos que querem falar sobre videogame. Então, é abrir portas. E a gente, como eu 

falei no começo, ter investimento, porque o mundo gira com dinheiro. Infelizmente, né, as 

oportunidades boas, às vezes, ficam jogadas nas gavetas. Então, o que falta é investimento, 

seja público ou privado, pra que esse mercado caminhe pra uma grandiosidade que é dele. 

Érika – Monetização. Você está falando de dinheiro, você trabalha sozinho... Como que 

funciona essa questão da monetização? 
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João – Então, no meu caso, vai ser apenas pela venda do jogo. Nada de monetização dentro do 

jogo, como acontece em mobile. A pessoa comprou, ela vai ter o jogo livre, e é isso. Então 

creio que é ok, é legal que tenha monetização, mas eu acho que acaba virando um spam. A 

pessoa coloca toda a monetização em jogo de celular, por exemplo, que acaba sem aproveitar 

a experiência. Tem que ter um equilíbrio de sentido. 

Érika – Você ganhou um prêmio no Big Festival. Como foi? 

João - Isso, ganhei um prêmio no Big Festival de melhor jogo de questões sociais. Foi bem 

gratificante pra mim e foi uma surpresa também, porque, apesar de fazer um produto e gostar 

do que eu estou fazendo, fazer este jogo gostando dele, às vezes me coloco um pouco pra 

baixo - minha autoestima fica um pouco mais pra baixo, vai, talvez não é tudo aquilo que 

poderia ser... Mas estou bem feliz com a premiação. E tô concorrendo também à melhor 

narrativa pelo SBGames [2018] lá de Foz do Iguaçu.  

Érika –A gente estava falando da BGS, do Big Festival e tudo o mais... A equipe que 

desenvolveu o jogo? Você desenvolveu o jogo sozinho? 

João – Isso, eu faço o jogo sozinho. Na questão das músicas, eu direciono elas: eu faço a 

direção de instrumentos, de melodia, escolho como que eu quero que funcione a música, e 

tenho dois artistas por fora, freelancer, que é o Alan e o John Sharper, que finalizam para 

mim. E as artes promocionais, como a da camiseta e do pôster, é a mesma coisa: eu faço o 

esboço, faço a line art que é a primeira base, aí eu mando pro Dani Bolinho, que é um artista 

do Distrito Federal, e ele finaliza pra mim digitalmente. É um mega artista ele, também... 

 Érika – A formação destas pessoas é na área de jogos ou não? 

João - Então, o Alan e o John Sharper, se eu não me engano, um deles é formado em uma 

faculdade de música, mas eu não sei a formação exata, eu posso estar enganado. O Dani 

Bolinho é bem novinho; então, ele acabou de terminar o Ensino Médio e, acho que ele não faz 

faculdade. Ele fez um curso técnico depois, acho que foi de desenho artístico, desenho de 

anatomia, coisas desse gênero. Mas não sei a formação dele, porque eles são freelancers, né, 

não são da equipe. 

Érika – Sem problemas. Acho que era isso. Você tem mais alguma coisa que gostaria de 

falar? 

João – Olha, se você puder, se alguém for ouvir esse áudio, se você for divulgar em algum 

lugar, pra seguir as páginas do Facebook, do Twitter, que é muito importante, que toda 

semana eu coloco novidade lá. Então, um like já ajuda muito pra divulgar o jogo. E colocar na 

wish list na Steam, que quando o jogo sai, a Steam avisa todo mundo que tá na wish list que o 

jogo vai sair. 
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Érika –E quais são os endereços das redes sociais? 

João - facebook.com/leninthelion, twitter é @leninthelion, e na Steam é só jogar Lenin The 

Lion e Steam no Google que você acha a página. 

Érika - Tá ótimo, então. Obrigada. 
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APÊNDICE I - TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA RHAYSSA DANDARA 
NOGUEIRA DA SILVA E ANA JULIA BORGES DA SILVA – INSTITUTO MARIA E 
JOÃO ALEIXO 
 
Entrevista realizada na BGS 2018 no estande da Favela Game em 14/10/2018 

 
 
Érika –Seu nome completo? 

Rhayssa – Rhayssa Dandara Nogueira da Silva. 

Érika – Qual é a empresa, instituto que vocês estão representando? 

Rhayssa – A gente tá representando o Instituto Maria João Aleixo, que fica no Complexo da 

Maré, no Rio de Janeiro.  

Érika – Qual é a proposta de vocês com o Favela Game? 

Rhayssa – A nossa proposta é trazer uma outra narrativa sobre o que é periferia. Então, a 

gente tenta, com nosso game, acabar com essa visão de que só existe ausência e carência 

dentro da favela - que a gente sabe que existe, mas não só isso. A gente sabe que existe muita 

potência. E essa potência, muitas vezes, fica abafada exatamente por essa insistência em ver 

só a carência. Então, nosso objetivo com o game é fazer com que as pessoas consigam 

conhecer esse outro lado da história, digamos assim. 

Érika – Qual é a formação de vocês? Quantos jovens participam? 

Rhayssa- Então, nós somos seis jovens, cada um de uma periferia diferente do Rio de Janeiro. 

É pra falar da nossa formação também ou formação do grupo? 

Érika - Pode falar tudo, por favor! 

Rhayssa - A formação do grupo: a gente tá há quatro meses juntos, só no desenvolvimento do 

game. Juntos há cinco meses, mas desenvolvendo o game há quatro. E cada um tem uma 

especialidade diferente: eu sou cientista social, aí a gente tem a Ana Jú[lia Borges da Silva] e 

o Jorge que manjam de programação pra games, o Dawn manja de robótica e programação 

também, um pouco, e mais comunicação e educação também, e a gente tem o William, que é 

dançarino e fotógrafo, e a Rafaela que é designer. Então, a gente junta as habilidades de cada 

um pra tentar aprender e desenvolver o nosso game juntos.  

Érika – Como que funciona o processo criativo de vocês? 

Rhayssa - No início, a gente começou contando como é a nossa vivência porque, como nós 

somos de periferias diferentes, então os ritmos são diferentes - a zona oeste é outra, no centro 

e a zona sul, totalmente diferentes. Então, a gente começou trocando os nossos relatos; assim, 

como é a nossa vivência enquanto morador de periferia. E, a partir da nossa vivência e da 
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vivência de outras pessoas, a gente foi meio que montando o que a gente queria no nosso 

game. E, desde então, a gente primeiro inicia com uma conversa e, aí, depois a gente parte pra 

parte mais prática, que é a confecção da documentação do game. Aí já não é mais tanta 

vivência, é mais técnico. Então, a gente usa a vivência pra complementar o técnico. A gente tá 

num processo de documentação, que é fazer o GDD [Game Design Document]; então, a gente 

tá pensando roteirização, e, como ninguém nunca montou um game, não nessa proporção, a 

gente tá pesquisando como fazer isso e botando em prática ao mesmo tempo. 

Érika – E o que tem da identidade de vocês nesse game? 

Rhayssa – Tudo! Tudo, assim, tem um pouco da gente. Apesar dos personagens não serem 

nós, a gente colocou nos personagens ideias da nossa vida, da vida de outras pessoas que a 

gente conhece, meio que tentando mostrar que a vivência na periferia não é uma coisa 

homogênea, que não são todos com a mesma narrativa sobre morar na periferia. Porque, por 

mais que a gente esteja aqui falando de potência, existem muitas pessoas que, enquanto 

moradores de periferia, ainda assim veem a periferia com aquele outro olhar que a gente 

estava falando. 

Érika – A identidade de vocês? 

Rhayssa – A gente botou muito da nossa identidade. Mas não só da nossa identidade: a gente 

tentou botar um pouquinho de cada ponto que a gente achava interessante ressaltar dentro da 

periferia, como mobilidade urbana, gênero, sexualidade, escolha de profissão, escolha de 

carreiras, família, que é uma outra constituição de família. Então, tem muito da nossa 

identidade também. 

Érika – Esse game que vocês estão produzindo, qual é o gênero dele? 

Rhayssa – Então, é um gênero narrativo, mais um novel, em que a gente tenta dar mais 

enfoque pra história mesmo. A gente quer fazer um jogo meio no estilo de Detroit, onde você 

tem várias possibilidades de meio, várias possibilidades de fim. A gente achou que essa 

estratégia contava muito pra nossa história, porque também tem a questão de, por mais que a 

gente siga os caminhos que são ditos como certos, muitas vezes, a gente não atinge nosso 

objetivo por conta desses empecilhos que a gente tem enquanto morador de periferia. 

Érika - E o que vocês estão procurando aqui na BGS? 

Rhayssa - A gente veio mais pra divulgar nossa ideia e, também, trocar ideias com pessoas 

que têm projetos parecidos, que possam somar com a gente, ou que queiram só conhecer o 

nosso projeto mesmo, acompanhar o nosso processo e compartilhar ideias e metodologias 

também. 

Érika – Como faz pra acompanhar o projeto de vocês? 
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Rhayssa - Então, a gente tem a página nas redes sociais, tem e-mails também. A gente ainda 

não tem uma página própria pro game; a gente está mais na página da instituição. Mas, assim 

que a gente sair da BGS, a gente vai criar uma página pro game, né, porque a gente viu que 

tem essa necessidade, de criar página. A gente não tinha criado ainda porque, como está muito 

recente, a gente ainda não tinha criado. Mas pra acompanhar é mais pelo Instituto [Maria e 

João Aleixo]. Em breve, a gente divulga no Instituto a nossa página. 

Érika – Como surgiu a oportunidade de vir aqui na BGS? 

Rhayssa – Então, a gente estava em busca de novas parcerias, na real, pra ajudar a gente a 

desenvolver o nosso game. E aí, numa conversa com um dos amigos do instituto, ele disse 

que conhecia alguém aqui na BGS e que talvez podia conseguir com que nós estivéssemos 

aqui. Aí, a gente achou que ia vir aqui pagando e tal, já tinha planejando tudo. Mas, 

felizmente, a gente foi convidado. Então, já é um custo a menos. Mas, a gente ficou muito 

feliz de ser convidado por eles, terem se interessado, né, pelo nosso trabalho. E é basicamente 

isso. A gente veio mais a convite pra divulgar nossa ideia, até porque a gente não tem uma 

demo nem nada. Então, a gente achou que seria muito complicado, mas eles aceitaram. Então, 

foi muito legal. 

Érika – Agora sobre o mercado de games e também da indústria cultural. Essa questão 

da representação da favela: eu vejo que vocês são meninos negros, que estão 

desenvolvendo um jogo que tem uma proposta com protagonistas negros também. O que 

vocês acham do que existe na indústria de games e qual é a proposta de vocês? 

Rhayssa - Então, o nosso game também tem, além do protagonismo negro, a gente também 

busca trazer o protagonismo nordestino, porque nas periferias do Rio de Janeiro tem uma 

influência muito grande da galera nordestina e africana também. Na Maré, a gente tem, se eu 

não me engano, a maior população africana no Rio de Janeiro. A gente tem mais de 6 mil 

angolanos, só dentro de uma favela, que é a Maré. Então, a gente vai tentar trazer essa 

questão. Essa nossa preocupação é exatamente isso, porque sempre que a gente vê games que 

retratam a favela, é sempre de uma maneira muito pejorativa, ou então, usando a favela 

apenas como background pro caos, pra violência, pro tiroteio, como Counter Strike, GTA, 

entre muitos outros jogos. Então, pensando nisso, a gente vem com essa outra proposta. Mas, 

dentro da indústria, a gente vê que têm muitos jogos muito interessantes, inclusive que estão 

aqui na BGS, como o Dandara, que fala sobre a princesa Dandara. Tem também o Rei do 

Cangaço. Tem diversos jogos que a gente tá tentando mudar esse mercado que visa só jogo de 

RPG, cultura medieval... Não que não sejam importantes, mas que já tá meio saturado. Então, 

é sempre bom a gente trazer outras propostas pro mercado. A gente também sabe que é muito 
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difícil pra nossa proposta sobreviver a esse mercado que quer mesmo essas coisas que sejam 

vendáveis. Então, a gente pretende lançar o jogo gratuito, porque a gente não tem a intenção 

só de ganhar dinheiro com isso, a gente quer realmente só passar a nossa ideia. E é realmente 

complicado a gente ganhar dinheiro só como consequência. Então, se vier vai ser muito bom, 

mas se não vier, a gente pelo menos tentou fazer uma diferença. 

Érika – E como é que vocês estão vendo formas de arrecadar dinheiro pra desenvolver? 

Vocês estão fazendo como se fosse um trabalho voluntário? Vocês visam algo para ter 

essa entrada de dinheiro? 

Rhayssa - Sim, a gente tá tentando ir atrás de editais, pra que a gente consiga uma verba né. 

Pra conseguir até tocar o jogo, porque a gente ainda tá no processo de feitura. Mas, depois, a 

gente tem que desenvolver. E, aí, a gente não tem esse aparato todo para poder fazer. Então, a 

gente vai tentar correr atrás de editais pra que a gente, com essa grana, consiga comprar 

ferramentas e contratar outras pessoas que possam nos auxiliar na produção do game.  

Érika – Tem gente de games na produção? Digo formados na área? 

Rhayssa – Sim, sim, então: a Ana Jú[lia Borges da Silva], ela é formada em Técnico em 

Desenvolvimento de Games; o Jorge, ele tem conhecimentos na área de Tecnologia e de 

Programação, mas eu acho que não é formado; e o único conhecimento que eu tenho é na área 

de eletrônica, sou formada em Técnico em Eletrônica, mas que, infelizmente, no game ainda 

não ajuda muito, mas dá uma noçãozinha. Então a gente só tem a Ana Jú[lia Borges da Silva] 

que realmente é formada, assim, nessa área. 

Érika – Posso fazer uma pergunta pra você? Ana Júlia? 

Ana Júlia – Isso.  

Érika – Ana Júlia, como que você vê a tua formação - se te ajudou, se tem coisas que 

ainda são deficitárias pra desenvolver um jogo? Onde você estudou? 

Ana Júlia - Eu estudei numa escola chamada Nave, lá no Rio de Janeiro, que ela tem três 

cursos que são Multimídia, Programação e Roteiro. No primeiro ano, a gente tem os três 

cursos; no segundo ano que eu descobri que eu queria ir pra essa área de jogo. 

Érika – E o que você viu, assim, pra desenvolver o jogo, agora que vocês estão em 

processo: quais são as facilidades e dificuldades da tua formação? Ficou alguma lacuna? 

Está fácil de fazer? 

Ana Júlia – Eu acho que eu foquei muito na área de programação, mesmo no Nave, e eu 

acabei esquecendo um pouquinho da parte do processo criativo, desenvolvimento, entendeu? 

Então a minha maior dificuldade mesmo está sendo a criação de roteiro, gameplay, tipo 

definir direitinho o que é cada coisa. Conhecimento ajuda, ajuda pra caramba, porque eu sei 



	 214 

os nomes de algumas coisas e tal. Só que sempre tem algumas coisas que, tipo, “nossa como é 

que faz isso mesmo?” 

Érika – E a quem recorre nessas horas? 

Ana Júlia - Eu recorro mais à internet mesmo e ao meu professor que, até hoje, tenho contato. 

Aí, sempre que tenho alguma dúvida, eu falo com ele. 

Érika – Maravilha. Então, obrigada meninas! 
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APÊNDICE J - TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA CÍCERO BREMM 
CARAMELLO – CICIINHO GAMES 
 
Entrevista realizada em sua residência em Santa Cruz do Sul (RS) em 26/12/2018. 

 

Érika – Aqui está comigo o meu sobrinho, Cícero Bremm Caramello. 

Cícero – E ai, zaqueiri, bereuza? 

Érika – Ele desenvolveu um jogo dentro da plataforma Scratch. Ele vai mostrar agora 

como é que é esse joguinho dele. Vamos lá? Como é que faz? 

Cícero – Tá, não é mil maravilhas... Assim, esse foi o primeiro jogo que eu compartilhei. Se 

quiserem olhar, é só pesquisar aqui Space Runner e procurar o Ciciinho Games. Vamos ver 

como é que é esse joguinho. Como é o primeiro jogo que eu compartilhei. Ele tá completo, 

mas não é tão bom. Eu, eu vou tirar o fone aqui para escutarem o som. 

Érika – Tá. 

Cícero – Vou até abaixar o volume, porque é muito alto o som. Não sei como é que se resolve 

o bagulho. Aí troca pra minha conta. É assim: pra cima e pra baixo você se movimenta. Pra 

cima e pra baixo. A seta pra direita você fica girando pra direita, assim. Esquerda tu giras 

assim e, se você tá com preguiça de ter que ficar segurando o botão de virar pra apontar cento 

e oitenta graus, aperte espaço. E sim, eu gosto muito dessa música. 

Érika – E por que que tem o nome de Ciciinho Games? 

Cícero – Cicinho é o apelido que o primo do meu pai deu pra mim. 

Érika – Quem é? 

Cícero – É o Moacir. 

Érika – Ah, ele te chama de Cicinho? 

Cicero- Ahã. Ele me chama de Cicinho. 

Érika – E aí você resolveu achar esse um bom nome pro seu estúdio? 

Cícero – Ah, pra minha conta. 

Érika – E quando você começou a fazer esse joguinho? 

Cícero – A primeira vez que eu comecei ele, quando eu nem tinha uma conta ainda no 

Scratch, foi lá, mais ou menos em junho, quando eu descobri o Scratch. 

Érika – Não precisa ficar falando que seu jogo é ruim ou não, só simplesmente fala do 

seu jogo. Porque o que acontece: as pessoas que vão avaliar se ele é bom ou ruim. E seu 

jogo tá bom, tá funcionando. 
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Cícero – Ah, o primeiro que eu compartilhei na minha vida.[...] Eu só botei duas músicas 

nesse jogo. Todas elas são da mesma pessoa, o Tristam. É sério, eu recomendo! É um músico 

muito bom. 

Érika – Quanto tempo você demorou pra fazer esse joguinho? 

Cícero – Olha, tipo, é assim: eu programava um pouco, parava de programar e começava a 

olhar vídeo no Youtube. Mas, juntando tudo, dá mais ou menos uns quatro dias, eu acho. Uns 

quatro dias inteiros. 

Érika – Qual é o objetivo desse joguinho? 

Cícero- Ah, é um jogo arcade. Então não tem um objetivo principal. Mas, tipo, eu coloquei o 

score máximo como dez mil segundos, porque, tipo, o marcador aqui, ele só consegue marcar 

até dez mil. Então, se você passasse de dez mil, você meio que ganhava o jogo. 

Érika – E por que você usou essa temática? Por que você escolheu essa corrida espacial? 

Cícero – Então, tudo começou lá em junho de 2018, quando eu nem tinha uma conta e eu 

redescobri o Scratch - que foi lá em 2017 que eu descobri. Então, a gente voltou a fazer esses 

joguinhos, mas só que no atalho que tem do Scratch, porque, aqui é o site. Então, daí eu tive a 

brilhante ideia de ser um jogo de sobrevivência, tipo meteoro, mas não sabia fazer um random 

picker da posição dos meteoros. Então eu criei um monte de meteoros apenas. Tá lá no meu 

pen drive. Ainda dá pra jogar, mas meu computador tem que fazer uma coisa, tem que fazer 

uma macumba pra abrir o Google, pra que possa jogar. E daí eu tive a brilhante ideia de fazer 

um reboot desses jogos. Daí as minhas noções de programação eram bem melhores e ficou 

isso. É, tá aqui o jogo. 

Érika – Quem te ensinou a mexer no Scratch? 

Cícero – É, as noções básicas do Scratch, começou tudo com a minha professora de 

informática, a Márcia. 

Érika – Do colégio? 

Cícero- É, mas aí eu vi uns jogos de plataformer no Scratch. Então, eu queria fazer o meu 

próprio plataformer. Mas aqueles plataformers que eu via, usava um script muito estranho. 

Então, eu procurei um tutorial no Youtube de como faz plataformer, e eu descobri um canal 

de tutorial de Scratch, que eu olho até hoje, o Scratch Stories. 

Érika – E esse é o primeiro joguinho que você publicou? 

Cícero – É. 

Érika – Mas tem outros que você fez e que não finalizou, não tem? 

Cícero – É, tem um simulador de catar bolinhas, que eu ainda nem coloquei nome, não tá 

muito completo. Aqui, mais ou menos aqui. Agora, eu notei que tem uns, tem bastante erro 
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aqui. Depois eu dou uma mudada. Tanto que eu nem sabia usar clone, então eu fazia tanto 

isso... Mas aqui ainda tem como se jogar de boa. 

Érika – E por que você escolheu um jogo sobre tênis? 

Cícero – Eu gosto de tênis, e também... 

Érika – Você se inspirou no que para catar essas bolinhas? 

Cícero – Ah, um dia eu estava no meu treino de tênis, de boa, e daí eu tive a brilhante ideia. 

Ah, aqui é o inventário, tá. Eu só coloquei duas notas vias. Aqui ainda não tá cheio. Eu vou 

criar um simulador de catar bolinhas de tênis usando um cano. 

Érika – E lá tem isso? No tênis? 

Cícero – Ahã. Eu também coloquei um limite aqui, tipo, de quinze. Eu botei de quinze 

bolinhas, que podem entrar no cano. Ah, e só uma coisa: se você acha que eu sou muito bom 

pra fazer esses personagens aqui, e aí, já lotou, lotou. 

Érika -E como faz pra esvaziar, tem que ir lá na cestinha? 

Cícero – E apertar “v”. 

Érika – Ah, entendi. Por que você não publicou ainda esse joguinho? 

Cícero – Ah, mas ainda tá em fase de desenvolvimento, não tá tão completo assim. 

Érika – O que falta? 

Cícero – Tipo, falta fazer um sistema de... Eu consegui fazer um sistema de falar quanto 

tempo você levou direito. E também faltam várias outras coisas. É, é a vida! 

Érika – Mas agora você está de férias? 

Cícero – É, eu tô de férias, eu tenho mais tempo livre pra fazer. 

Érika – E durante as férias, você vai ficar fazendo o joguinho? 

Cícero – Acho que sim. Agora que eu notei, cadê a outra bola? Esse é outro bug já que eu dei 

um... É, deu um problema aqui. 

Érika - E qual é o outro joguinho que você tá fazendo? 

Cícero – Tá, vamos voltar aqui pros meus jogos. Hoje eu tô quase que desistindo, porque tipo, 

tá muito difícil de programar aqui. Eu tô quase desistindo. Tem aqui um plataformer que 

também tá indo bastante no desenvolvimento. Tô fazendo uns mini desafios pra mim que 

nunca dão certo. Tipo: agora eu pensei em colocar duas línguas. Tá impossível. É a vida né, 

gente? 

Érika – Português e inglês? 

Cícero – É. Aqui você simula, aqui e também aqui eu corrigi um dos maiores erros que tem 

em todo plataformer, em que o personagem tem uma animação. Quando você tá andando, de 

boas, e daí você segura o outro botão... Peraí, eu vou tirar o outro script que eu fiz pra resolver 
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isso, tá! Quando você segura os dois botões de andar pro lado, olha só, ele continua se 

mexendo. Então, eu só fiz esse script aqui pra mudar pra fantasia que ele fica parado. Mas 

também tem outro problema aqui. Deixa eu botar de novo. Outro problema: se você tá 

andando pra esquerda com isso e aperta o botão de andar pra esse lado, fica normal. Mas, se 

você tá andando pra direita e aperta esse botão, você aponta pra esquerda. Resolvi isso com 

mais script. 

Érika – Agora, eu tô olhando aqui nos seus scripts, eles estão em inglês. Tudo em inglês. 

Cícero – Ahã. 

Érika – Todos os scripts você entende? 

Cícero – Ahã. Eu entendo inglês. Ah, e só uma coisa: e também tem como você colocar em 

português [na plataforma Scratch]. Mas, tem uma coisa: tem alguns erros de português aqui. 

Érika – A professora ensinou em português ou inglês? 

Cícero – Ah, ensinou em português. Mas, tipo, em inglês, os blocos são mais, vamos dizer 

assim, pequenos, porquê em inglês tem pouca letra pra escrever uma palavra. Então, assim, 

seria bem mais fácil. 

Érika – Facilita o fato de saber inglês? 

Cícero – É, seria bem mais fácil colocar em inglês, porquê daí os blocos seriam menores. 

Érika – E dentro da sua escola, você é o que tá melhor na turma? 

Cícero – É, eu sou o que tá melhor aqui. 

Érika – Mas os outros colegas, eles fazem em português ou em inglês? 

Cícero – Eles só fazem em português mesmo. Eles não fazem tanto em inglês quanto eu, 

porque eu estudo na Wizard. 

Érika – Entendi. E por que você escolheu esse tema pra fazer esse joguinho? 

Cícero – Então, isso foi basicamente mais ou menos uma cópia descarada do jogo que o 

Scratch Stories fez. Eu até sou inscrito nele. Recomendo! Se vocês quiserem fazer um jogo no 

Scratch, é só olhar. Tem tipo, tem esse vídeo aqui. [...] Então, voltando, eu disse que o 

formato do personagem é um boneco que faz isso por causa do canal que eu vi o tutorial. 

Então, isso é a pura verdade. 

Érika – É por isso que você se inspirou nesse visual, preto e branco. 

Cícero - É. 

Érika – Então você se inspirou no tutorial? 

Cícero – É. 

Érika - O outro aí você já começou a se inspirar em coisas da sua vida real. Então, você 

joga tênis. Aí você queria fazer um jogo que catasse as bolinhas, certo? 
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Cícero – Sim. 

Érika – E aí, você teve essa última ideia que é o jogo de espaço e tal, que tem os 

meteoros. E de onde que veio a ideia dos meteoros e tudo mais? 

Cícero – Olha, só saiu dessa minha cabecinha. 

Érika – Mas é porque você gosta de Star Wars, como é que é? 

Cícero – Não. Do nada me deu essa ideia mesmo. Não pensei em mais nada. Eu só pensei “ah, 

vou fazer um jogo em que eu vou ser uma nave espacial fugindo de meteoros.” Só rolou isso 

na minha cabeça. 

Érika – E já tem mais algum outro que você tenha em mente, e depois você de repente, 

vai fazer ou são esses? 

Cícero – Eu também tô fazendo esse aqui, o Up Side Down. É um plataformer em que, vamos 

dizer assim, um plataformer normal. Eu peguei o mesmo erro daquele outro lá, que também tá 

comigo, aquele lá que, só que dessa vez é um círculo. Então, tá vendo essa coisa azul claro? 

Érika – Onde? Ah, aqui embaixo. 

Cícero – É. Vou passar por aqui. Olha lá, virou de ponta cabeça.  

Érika - Ah, entendi. 

Cícero – Depois eu vô fazer outras coisas, tipo: se você tá tocando, se você clicar em alguma 

coisa, em algum sprite que eu vou pegar que chega perto de você, daí você pode marcar esse 

lugar como o lugar que você vai ficar depois que aquilo lá virar de ponta cabeça. Ou fazer 

tipo: quando você passa, você também vira de ponta cabeça. Não sei. Eu ainda tô pensando. 

Érika – Jogabilidade, né? Agora, aquelas programações ali do lado, eu tô vendo que ali 

você tem os scripts e aí você tem uma série de coisa: sound, tempo, events, ... Explica pra 

gente a parte de programação: cada corzinha é um script diferente? Como é que 

funciona? 

Cícero – É assim: tipo, esse aqui da parte do motion, eles são basicamente os que tem a ver 

com movimento. Tipo, mover das pastas. Tipo: C tá apontando, sei lá, quarenta e cinco graus; 

D bota pra mover dez passos. Puft! Pra noventa graus também, vai pra frente, pra cima.... 

Érika – Entendi.  

Cícero – Daí esse aqui, turn, ele tem dois tipos. Esse aqui, esse bloquinho aqui em específico, 

faz você girar, girar pra direita. E esse aqui é pra girar pra esquerda. 

Érika – Então, já tem tudo programadinho? Você só coloca quantos graus ou quantos 

passos que vai andar, né. 

Cícero – É. Também tem como você apontar numa direção, apontar em alguma coisa, ir pra 

alguma posição, ir pra algum lugar... 
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Érika – Então tem esses passos todos e aí você só empurra ali pro lado, né, localiza o seu 

objeto na tela, e aí você coloca os scripts do lado. E aí ele vai fazer. 

Cícero – Tem também deslizar, por um segundo até tal posição. Também mudar as posições, 

tipo: mudar o gesto dela assim, que aí ele faz você andar assim mesmo, deixar o X pra algum 

lugar tipo, Zero, agora eu estou na posição X-Zero. 

Érika – Agora me diz uma coisa: por que a professora foi ensinar jogos pra vocês? 

Cícero – Ela é professora de informática. 

Érika – Então, vocês além de aprender o joguinho, vocês aprenderam o que mais? 

Cícero – É, a gente aprende tudo sobre jogos mesmo. O ensino geral. 

Érika- E você tá na... qual série? 

Cícero – Quarto ano, quarto ano. 

Érika – Quarto ano. 

Cícero – Eu vou ir pro quinto ano agora.  

Érika – E você estuda em escola particular? 

Cícero – Hum, é sim. Aqui nos looks tem a ver com as aparências. Se quiser alguma coisa, 

pensar, mostrar, esconder. 

Érika - E como é que você faz a programação de uma pessoinha? Tem algo já pré-

desenhado aí ou você quem faz o desenho? 

Cícero – Tem como você criar. Tipo, eu acabei de criar um Sprite. Agora fazer alguma coisa 

muito dolorida, aqui, não. Não, não vai ser isso. Eu vou fazer uma cabecinha, eu vou fazer 

uma coisa. 

Érika - Então você vai desenhando tudo? 

Cícero – É eu vou, faço as coisas, junto. 

Érika – E você consegue animar isso. Entendi. Bacana. 

Cícero – É. 

Érika – E quais são seus outros planos pra mais adiante? Você divulgou já o seu game 

para os seus amigos, para a sua professora? 

Cícero – Olha, eles não ficam nem aí pros jogos que eu crio, mais ou menos. 

Érika – Por quê? 

Cícero - Eles só... Porque, tipo, eles já sabem que eu consigo programar e tal.  

Érika – Mas eles já jogaram? Alguém já jogou? 

Cícero – Não. Nunca ninguém jogou os meus jogos.  

Érika – Por quê? Por que você fez agora? 

Cícero – Não, é que eles estão em desenvolvimento. Eu só mostro mesmo. 
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Érika – Entendi. E você pretende fazer o que depois com esses jogos? Cada vez 

aperfeiçoar mais? 

Cícero – Ah, cada vez fazer uns jogos melhores. 

Érika – Bacana, hein. Acho que é isso, Cícero. Você tem quantos anos? 

Cícero – Nove. 

Érika - Então você começou a programar com nove anos? 

Cícero – Ahã. 

Érika – E você já conhece ou já ouviu falar de outras plataformas de desenvolvimento 

de jogos? 

Cícero – Tem também o Game Maker Studio, a Unity...  

Érika – E você tem interesse em aprender essas coisas também ou não? 

Cícero -Ahã, também quero. Eu notei que, tipo, o Game Maker tem uma linguagem parecida 

com a do Scratch. Eu já vi um cara criando um jogo usando o Game Maker. Parece mesmo 

que ele tá usando o Scratch, mas só que escrevendo as coisas, não juntando bloco com bloco.  

Érika – Entendi. É, mas logo, logo você também vai aprender, porque você já está 

sabendo os comandos ali do lado. Então, você já vai aprender boa parte da 

programação, também, né? Bacana, Cícero! Acho que é isso. Bem legal você ter feito 

esse vídeo aí e mostrado pra tia como que você tá trabalhando. Tá? 

Cícero – É. 

Érika – Manda um beijo.  

Cícero – Beijin, galera. E tchau! Nos vemos algum dia por aí que eu não sei qual é. Tchauê! 

Érika – Fechou! [risos] Ô Cícero, que bacana! Galera. Sabe quem é a galera? Minha 

professora! [risos] 

Cícero – É! [risos] 
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APÊNDICE L – AUTORIZAÇÕES PARA USO DE IMAGEM E CONTEÚDO DE 

ENTREVISTAS ORGANIZADAS POR DATA E ORDEM ALFABÉTICA DE NOME 
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