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RESUMO 

 

O trabalho investiga a linha de entendimento do usuário ao entrar em contato com o 

jogo digital. Fazendo uso das ferramentas da semiótica, foi proposta uma linguagem 

dos jogos – o Joguês, que apresenta três níveis possíveis de comunicação do 

jogador com o jogo: Nível de Percepção; Nível de Contato; e Nível de Interação. 

Cada um deles representa um grau de envolvimento do jogador com o game. 

Entender o Jogues é um caminho para tentar explicar o que faz com que o jogador 

continue jogando, ao invés de procurar outra forma de entretenimento. 

Para a presente dissertação, o objeto escolhido para estudo foram os jogos digitais 

casuais, que permeiam atividades cotidianas de pessoas de todas as idades. 

Apresenta-se uma fundamentação teórica para reforçar a ideia de que tanto os jogos 

não digitais como os eletrônicos têm as mesmas propriedades em sua base. 

O presente trabalho apresenta uma evolução desses jogos e de seus signos, 

fazendo uma leitura semiótica e de linguagem desses signos. Finalmente, mostra 

como é que, com mais facilidade e aceitação do que outrora, se joga hoje em dia, 

decodificando as informações que os jogos trazem. Conclui-se que se joga mais 

porque mais pessoas falam o joguês. 

 Palavras-chave: jogo, jogo digital, semiótica 
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ABSTRACT 

 

The present work investigates the user’s understanding when in contact with a digital 

game. Making use of semiotic’s tools, the work proposes a language of games – the 

Gamish, that carries three possible levels of communication between the gamer and 

the game: Perception Level; Contact Level; and Interaction Level. Each of these 

represents a degree of the gamer’s involvement with the game. Understanding 

Gamish is a way to try to explain what makes a gamer keep playing, instead of 

looking for some other form of entertainment. 

For the present disertation, the casual digital games were the object chosen for 

study; these games pervade daily life activities, among people of all ages. A 

theoretical foundation is presented to reinforce the idea that non-digital and digital 

games equally have the same characteristics at their core. 

This work shows na evolution of these games and their signs, making a semiotic 

reading of these signs. Finally, it shows how one plays nowadays, easier and with 

more acceptance than ever before, decoding the information carried in the games. It 

concludes that games are more played because more people speak gamish 

 
Keywords: game, digital game, semiotics 
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INTRODUÇÃO 
 

A primeira indagação que motivou este trabalho foi: por que cada vez mais se fala 

em jogos eletrônicos? É muito comum ver que, hoje em dia, as pessoas 

incorporaram os jogos a suas rotinas e seus repertórios de conversas cotidianas. 

Então, a ideia a ser investigada nesta dissertação seria justamente o que faz a 

geração Y se interessar tanto por esses jogos. O que mudou? O que melhorou? 

Qual a razão de a geração Y jogar tanto quanto, ou mais que, as outras gerações 

quando estavam na mesma idade? 

 

A geração Y é formada pelos chamados nativos digitais – ou seja, os que nasceram 

a partir de 1980 – segundo parte expressiva da literatura, com a tecnologia dos 

computadores já em fase avançada de evolução. Há divergências entre os autores 

quanto à faixa etária dessas pessoas, mas o ponto principal é que elas interagem 

com aparelhos eletrônicos e a tecnologia de modo geral de uma forma muito natural. 

 

A partir desse questionamento, no entanto, outra constatação ganhou força: embora 

hoje os nativos digitais demonstrem muita familiaridade com os recursos 

tecnológicos, não são só os jovens que fazem o maior uso desses equipamentos 

para jogar.  

 

O prosseguimento das pesquisas modificou, assim, a linha de indagação original. Na 

realidade, ampliou-a: as pessoas vem cada vez mais entendendo melhor os jogos. 

Falando a mesma língua que os games. Portanto, este trabalho tem como objetivo  

apresentar o Joguês, a língua dos jogos digitais e seus conceitos com base na 

semiótica. 

 

Os jogos sempre foram estigmatizados como entretenimento para crianças: jovens 

sempre jogaram videogames, mas adultos e pessoas mais maduras nunca (ou 

quase nunca) haviam se mostrado interessados no aspecto lúdico do universo dos 

jogos, muito menos no dos jogos digitais. No entanto, nos últimos dez anos, o perfil 

e a faixa etária dos players têm mudado muito. 
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Foi com esse cenário que montou-se a nova linha da pesquisa, levando em conta 

agora um contingente expandido de jogadores. Descobrir quais os elementos que 

fizeram a população de jogadores digitais quebrar os paradigmas há muito 

cristalizados e se embrenhar no mundo dos games, fazendo uso da sua linguagem 

com fluência se tornou, então, o objetivo deste trabalho. 

 

Na busca pela resposta à indagação central, constatou-se que os jogadores de 

videogames passaram a partilhar de um universo comum de referências, utilizado 

em suas relações com esse meio de entretenimento e entre si para troca de 

informações. Esse universo comum mostrou ter, então, uma linguagem própria – na 

qual os participantes estão cada dia mais fluentes. A semiótica foi a ferramenta 

eleita para fazer o estudo dessa linguagem. 

 

A linha geral seguiu a seguinte lógica: a teoria dos jogos; os jogos digitais; sua 

evolução; bases teóricas da semiótica; leitura desta em alguns títulos de jogos; 

análise de como se joga hoje em dia; e a aculturação das pessoas pelos jogos. 

Chegando, assim, no Joguês, a língua dos jogos digitais. 

 

O primeiro capítulo tem como principal objetivo estabelecer um paralelo entre as 

bases das teorias dos jogos consolidadas por Huizinga (2000) na década de 30 e 

em voga até os dias de hoje, e argumentadas e ampliadas por Caillois (1990) três 

décadas depois e as principais características encontradas em jogos digitais como 

Angry Birds e outros. 

 

Destaque-se que, mesmo escritas há quase cem anos, tais teorias permanecem 

atuais e úteis na construção de jogos para as novas gerações. O que se vai 

demonstrar é que o que sempre se buscou com o jogo foi o mesmo; o que há de 

específico hoje é que se busca isso de uma forma surgida há cerca de 40 anos – o 

videogame e que, hoje em dia, pode ser desempenhada as plataformas onde estão 

inseridos. 
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A metodologia utilizada para esse trabalho foi de levantamento bibliográfico e coleta 

de dados de usuários em fontes secundárias numa pesquisa qualitativa exploratória 

– informações postadas on-line em sites de jogos escolhidos e opiniões de 

jogadores manifestadas espontaneamente a respeito dos jogos em que se 

envolveram, em fóruns na internet. Isso foi feito a fim de averiguar o que os 

jogadores falam a respeito daquilo que lhes chama a atenção em um determinado 

jogo. 

 

O papel relevante que os jogos digitais possuem enquanto meios interdisciplinares 

de ensino e objetos de análise já foi ressaltado por pesquisadores, como Santaella 

(2010), que os classifica entre os fenômenos tecnológicos de maior complexidade e 

que mais oferecem subsídios para estudo, tanto por parte das áreas mais 

diretamente voltadas à tecnologia como de outras ligadas ao comportamento. 

 

O jogo digital adquiriu o caráter de um produto para entretenimento ao longo dos 

últimos 30 anos ao menos, e assim se popularizou. Os temas dos jogos são os mais 

diversos – de ação a esportes, e mesmo a estratégia. 

 

Hoje, as pessoas são continuamente alfabetizadas no mundo das comunicações 

digitais, aprendem modos de aprendizado e adquirem modos de aquisição de 

informação diferentes de muitos dos modos comuns no passado. Textos e 

apresentações sequenciadas de raciocínios perderam a primazia nos modos de 

interação, cedendo espaço a formas mais simultâneas de comunicação. Uma 

característica desse processo é o quão fácil se torna adquirir conteúdos transmitidos 

visualmente: a apreensão do todo que a imagem permite está na base das formas 

atuais de comunicação. A linearidade, seria justo dizer, foi superada, e isso modifica 

as formas de estudar, trabalhar, colaborar e estabelecer vínculos sociais. 

 

Inicialmente este trabalho discorre sobre a obra Homo Ludens, de Huizinga, e Os 

Jogos e Os Homens, de Caillois, fazendo comparações entre os autores e trazendo 

à discussão, sempre de forma comparativa, outros autores. 
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Especialmente o primeiro capítulo aborda as características do jogo como atividade 

voluntária, com regras próprias e obrigatórias, espaço e tempo definidos e o 

momento de evasão da realidade. Da obra de Caillois são especialmente 

comentadas as quatro categorias dos jogos: agôn – a competição que põe em 

combate as habilidades dos jogadores, sejam estas cerebrais ou motoras; alea – o 

fator sorte, que nega a competência e habilidade dos jogadores; mimicry – que é a 

incitação do imaginário e o exercício da interpretação; e ilinx – que versa sobre a 

desestabilização momentânea da percepção do jogador.  

 

O segundo capítulo faz inicialmente uma descrição teórica dos jogos digitais, 

passando dos conceitos desenvolvidos desde muito antes da própria noção de jogos 

digitais surgir até trabalhos mais recentes, que incorporam desde a base tais jogos. 

Em seguida, passa-se a uma história dos jogos digitais, uma vez que entende ser 

importante o acompanhamento dessa evolução para o entendimento do cenário 

atual. 

 

Vencida essa etapa, o trabalho inicia a de abordagem de seu tema central: fazer 

uma avaliação de jogos hoje chamados de casuais. Nessa análise, a mobilidade é 

um fator importante de categorização, uma vez que a disponibilidade do jogador 

para se engajar no jogo difere de acordo com a plataforma utilizada – os consoles 

oferecem formas de jogos e de jogar muito diversas das oferecidas por aparelhos 

móveis, como celulares e tablets. O capítulo faz uma exposição do papel das 

plataformas na jogabilidade e traz também um perfil dos jogadores – não só dos 

nativos digitais como também de membros de gerações anteriores –, utilizando o 

jogo Big Business para ilustrar traços de suas personalidades. 

 

No terceiro capítulo, os jogos aqui analisados partilham da característica de terem 

um código em comum. Esse código levou à formulação de uma divisão em três 

níveis para que pudesse ser interpretado: nível de percepção; nível de contato; e 

nível de interação. Todos são percorridos por um fio condutor; esse fio foram a 

semiótica e teoria de linguística, com base principalmente nos trabalhos dos teóricos 

Charles S. Peirce e Ferdinand Saussure, respectivamente. 
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No quarto capítulo, o trabalho vai discorrer sobre a aculturação – ou seja, como os 

jogos foram aceitos pelas pessoas e como elas assimilam os novos códigos neles 

envolvidos - como, enfim, os pensamentos simbólicos estão sendo articulados nos 

jogos de hoje. Seria o caso de os homens sempre terem desejado jogos completos e 

complexos, sendo a tecnologia somente agora capaz de atender tal desejo? 

 

O trabalho conclui com a constatação da quebra do paradigma de que jogos são 

infantis. A evolução da linguagem dessa atividade atrai cada vez mais jogadores 

para os mais diversos tipos de jogos, aproximando todas as faixas etárias da prática 

dessa atividade para mais facilmente entrar na bolha lúdica. 

 

Se o público entende melhor a linguagem do jogo consequentemente jogará mais. 

Quanto mais os jogos são jogados, mais pessoas entendem o jogues. Mais pessoas 

entendem cada vez melhor a língua do jogo. Tendo portanto um crescimento tanto 

do uso dos jogos digitais como do contingente de jogadores “falantes” do jogues. 
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1 – O QUE É JOGO 
 

1.1 CONCEITOS DE JOGO 
 

O jogo está presente há muito tempo no mundo e tem papel importante em diversos 

aspectos da vida. A ideia de jogo já serviu como ferramenta para analisar a 

linguagem: na tentativa de explicar como a linguagem natural opera, quais seus 

mecanismos, o que dá a ela sentido – enfim, o que faz com que duas pessoas 

consigam travar diálogo e trocar informações –, autores como o linguista suíço 

Saussurre (1975) e Wittgenstein (1995) utilizam o jogo como uma espécie de 

andaime. 
 

 

No que concerne à linguística interna, as coisas se passam de modo 
diferente: ela não admite uma disposição qualquer; a língua é um 
sistema que conhece somente sua ordem própria. Uma comparação 
com o jogo de xadrez fará compreendê-lo melhor. Nesse jogo, é 
relativamente fácil distinguir o externo do interno; o fato de ele ter 
passado da Pérsia para a Europa é de ordem externa; interno, ao 
contrário, é tudo quanto concerne ao sistema e às regras. Se eu 
substituir as peças de madeira por peças de marfim, a troca será 
indiferente para o sistema; mas se eu reduzir ou aumentar o número 
de peças, essa mudança atingirá profundamente a "gramática" do 
jogo. Não é menos verdade que certa atenção se faz necessária para 
estabelecer distinções dessa espécie (SAUSSURE, 1975, p. 31). 

 

 

Para Wittgenstein (1995), a linguagem, sendo tomada como elemento fundamental 

para transportar sentido e conteúdos mentais de modo a transmitir ideias e 

conhecimento, seria o primeiro jogo no qual se engajariam as comunidades 

humanas. A abordagem que faz associa a linguagem às atividades com as quais ela 

está entrelaçada. No entanto, não há um elemento unificador aos diversos jogos, 

algo como um traço unificador, que seja visível nas mais diversas formas de jogo. 

Ele questiona como se explicaria a alguém o que é um jogo. Como é que 

explicaríamos então a uma pessoa o que é um jogo? Penso que lhe descreveremos 

jogos e poderemos acrescentar à descrição: “a isto e a coisas parecidas chama-se 

um jogo” (WITTGENSTEIN, 1995, p 230). 
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Wittgenstein usa a expressão “parecença de família” quando se refere às 

características que aproximam os diversos jogos: 

 

 
Considera, por exemplo, os processos aos quais chamamos "jogos". 
Quero com isso dizer os jogos de tabuleiro, os jogos de cartas, os 
jogos de bola, os jogos de combate, etc. O que é que é comum a 
todos eles? Não respondas: “Tem de haver alguma coisa em comum, 
senão não se chamariam jogos” – mas olha, para ver se têm alguma 
coisa em comum. – Porque, quando olhares para eles não verás de 
facto o que todos têm em comum, mas verás parecenças, 
parentescos, e em grande quantidade. Olha para os jogos de tabuleiro 
com os seus múltiplos parentescos. A seguir considera os jogos de 
cartas: encontras aqui muitas correspondências com a primeira classe 
mas desaparecem muitos aspectos comuns, outros aparecem Se 
considerarmos os jogos de bola, conservam-se muito em comum, mas 
muito também se perde (WITTGENSTEIN, 1995, p. 227). 
 

 

Diz Wittgenstein que, como no caso das “parecenças” de traços entre os membros 

de uma mesma família, “constituição, traços faciais, cor dos olhos, andar, 

temperamento, etc.”, os traços dos diferentes jogos também “sobrepõem-se e 

cruzam-se da mesma maneira” (WITTGENSTEIN, 1995). 

  

Toda essa análise wittgensteiniana se inscreve no que convencionou-se chamar se 

“segundo Wittgenstein” na história da filosofia – enquanto oposto ao pensamento 

registrado na primeira obra do autor, o Tractatus Logico-Philosophicus. O texto do 

filósofo austríaco, no entanto, inscreve-se em outro contexto – o da filosofia da 

linguagem –, e aqui foi chamado com o fim de mostrar como já na linguagem – 

elemento concomitante ao desenvolvimento das sociedades – inscreve-se a noção 

de jogo. 

 

Outro teórico, mais moderno, aponta que a palavra jogo remete a tempos 

imemoriais. “Essa atividade é muito mais do que uma forma de interação entre 

indivíduos, mas também a entropia de desejos individuais do ser humano em suas 

motivações pessoais de relacionamento social inconsciente” (GULARTE, 2010, 

p.49).  
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O autor ainda aponta o caráter de evento social dos jogos, suas variações de acordo 

com as diferenças entre diversos fatores – como a posição geográfica, por exemplo 

– e o papel de agentes criadores de cultura que os jogos têm, uma vez que colocam 

em contato indivíduos de diferentes povos, que interagem e trocam experiências. 

 

Essa certa imemorialidade do jogo fica bem destacada no comentário de Mendes 

(2006), quando ele afirma ser essa atividade algo “irracional”, baseado na 

“manipulação de certas imagens, numa certa ‘imaginação’ da realidade”. Ou seja, 

tem aí em sua raiz um elemento ainda irracional, pré-linguístico e, portanto, pré-

civilização – embora não se possa dizer pré-social, já que o jogo pressupõe 

atividade entre indivíduos; a ideia de um jogo solipsista, sem interação, é um 

desenvolvimento posterior. 

 

Vemos também em Mendes (2006) outra vinculação entre os conceitos de 

linguagem e jogo, quando ele diz que, “por detrás de toda expressão abstrata se 

oculta uma metáfora, e toda metáfora é jogo de palavras”. Ele exalta outro elemento 

em sua definição: a diversão. Diz ele que “o que define a essência do jogo e a 

diversão” (p. 6), que “o jogo é a não seriedade e o jogo não é sério” (p. 8) e  “em 

todas as caprichosas invenções da mitologia, há um espírito fantasista que joga no 

extremo limite entre a brincadeira e a seriedade” (p. 7). 

 

 
O jogo tem tendência a assumir acentuados elementos de beleza. A 
vivacidade e a graça estão originalmente ligadas às formas mais 
primitivas de jogo. Em suas formas mais complexas o jogo está 
saturado de ritmo e de harmonia, que são os mais nobres dons de 
percepção estética de que o homem dispõe (MENDES, 2006 p.8). 
 

 

Winnicott (1975), por sua vez, destaca a importância do brincar para que o indivíduo, 

criança ou adulto, seja criativo e utilize sua personalidade integral, “e somente sendo 

criativo pode descobrir o seu eu”. (WINNICOTT, 1975, p.89) 

 

Gebauer e Wulf (2004) falam do jogo enquanto competição esportiva e do quanto, 

nesse registro, ele tem em comum com o ritual e com o teatro – embora de ambos 

se distancie: 
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A competição esportiva é uma forma de jogo. Embora ela não seja 
nem ação de um artista, nem execução ritualista, ela tem muito em 
comum com ambas. Como o ritual, ela é realização de um molde de 
movimento dado, já expresso e frequentemente apresentado: é a 
realização de um protótipo. Ao mesmo tempo, ela é uma ação teatral 
de indivíduos. Ela ocorre como em um palco, uma apresentação 
dramática encenada. Na verdade, o esporte não é nenhum dos dois, 
nem arte nem ritual, mas uma alternativa, como uma terceira via que 
se desvia de um caminho originário comum (GEBAUER e WULF, 
2004 p.159). 
 

 

O trecho destaca o papel que o jogo, no modo “esporte” – entendido, portanto, como 

disputa –, tem nas origens das civilizações, ao lado das religiões e das artes. Longe 

da chave do fenômeno estético, ritualístico, teatral ou “alternativo”, Gebauer e 

Wulf  (2004) destacam, comentando as elaborações de Wittgenstein (1995) sobre 

jogo e linguagem, o quanto essa associação mostra “como o lúdico faz parte das 

formas elementares de vida”. Na concepção wittgensteiniana, na leitura proposta por 

eles, o conceito de jogo ressalta aspectos diversos, como as regras das ações 

sociais, o fato de o jogo estar disseminado na maioria das ações humanas e o de 

que os jogos possuem diferentes graus de organização, dos mais básicos às tarefas 

técnicas, com sua constelação de pré-requisitos e complexidades próprias. 

 

 
Os jogos criam mundos de entretenimento. Eles instituem ordens que 
os regulam, e que estão envolvidas, de forma elementar, na ordem da 
respectiva cultura [...] Para podermos jogar, é necessário não 
somente o conhecimento das regras do jogo, mas também um 
“sentido de jogo”, que pode ser concebido em analogia ao conceito de 
Bourdieu de um sens pratique. Este sentido mostra o jogo como um 
mundo entendido em si próprio (GEBAUER e WULF, 2004 p.158). 
 

 

Binmore (2007) estende a rede de sua definição por uma área bastante abrangente: 

 
 

Motoristas em um tráfego pesado estão jogando um jogo de 
condução. Caçadores de barganha no eBay estão jogando um 
jogo de leilão. Uma empresa e um sindicato fazendo uma  
negociação salarial do próximo ano estão jogando um jogo de 
barganha. Quando os candidatos opostos escolhem a sua 
plataforma em uma eleição, eles estão jogando um jogo político. 
O proprietário de uma mercearia ao decidir o preço de hoje para 
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o sucrilhos está jogando um jogo econômico. Em suma, um jogo 
está sendo jogado, sempre que os seres humanos interagem 
(BINMORE, 2007 p. 1 – tradução livre). 
 

 

Alguns dos autores citados acima utilizam a ideia de jogo como apoio para análises 

linguísticas; outros tratam do jogo como qualquer tipo de interação entre pessoas; e 

outros ainda abordam os diversos aspectos da atividade-jogo em si mesma. Neles, 

no entanto, está ausente uma análise mais minuciosa do que seja o jogo: é preciso 

dissecar essa atividade a fim de encontrar seus elementos constituintes, as partes 

que compõem o todo. 

 

Essa dissecação foi empreendida pelo historiador holandês Johan Huizinga, autor 

da influente obra Homo Ludens, e pelo intelectual francês Roger Caillois, autor de 

outro trabalho seminal, Os Jogos e os Homens. Por serem referência de diversos 

trabalhos sobre esse tema, ambos darão lastro à análise que se vai realizar no 

presente trabalho. 

 

Segundo Huizinga (2000), o jogo só é jogo se for uma atividade praticada, antes de 

mais nada, de forma voluntária; esta é a primeira característica destacada em sua 

definição – mas isso não ofusca os demais elementos em sua análise. O universo 

dos jogos reúne elementos que o tornam um espaço impermeabilizado, por todo o 

tempo que o jogo dure; torna-se uma esfera alheia à realidade. Deve ter regras bem 

definidas e aceitas pelos jogadores, que ficam cientes de que aquela vivência é um 

intervalo no dia a dia para dar vasão a outras experiências. Nada que seja alheio ao 

jogo pode entrar – como um prêmio que renda um fruto junto à sociedade que não 

participou do evento lúdico, ou uma recompensa financeira –, sob risco de desfigurar 

a atividade e torná-la algo outro que não mais um jogo. 

 

Para Huizinga, o jogo é 
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[...] uma atividade voluntária exercida dentro de certos e determinados 
limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, 
mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma 
consciência de ser diferente de vida cotidiana (HUIZINGA, 2000, 
p.124). 
 

 
 
Caillois propõe uma organização das bases de uma atividade lúdica: 

 

 
1 – livre, o jogador não pode ser obrigado a jogar; 

2 – separada em limites bem definidos de espaço e tempo; 

3 – incerta: os próximos lances do jogo não podem estar 

predeterminados; 

4 – improdutiva: do jogar não podem resultar ganhos materiais ou 

financeiros; 

5 – regulamentada: o jogo segue um regramento próprio, alheio ao 

do mundo fora do jogo; 

6 – fictícia: o divórcio da realidade precisa ser bem claro (CAILLOIS, 

1986, p. 37). 

 

 

O autor reforça a definição do conceito de jogo com as ideias de limites, liberdade e 

invenção – o que está de acordo com as ideias de regras, caráter voluntário e 

criatividade. 

 
 

A palavra jogo combina então as ideias de limites, da liberdade e da 
invenção. Na pista vizinha, expressa uma mistura notável que é lido 
em conjunto as ideias complementares de sorte e habilidade, o acaso 
e os fundos recebidos da sorte e mais ou menos rápida inteligência 
que coloca em ação e procura eles o maior proveito (CAILLOIS, 1986 
p. 10 – tradução livre). 

 

 

Ambas as definições reúnem os elementos que estão elencados neste capítulo – 

regras, evasão da realidade, voluntarismo e definição de tempo e lugar para 

acontecer.  
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1.1.1- AS REGRAS DO JOGO 
 

Caillois (1986) propõe uma definição de jogo – todo jogo – como “sistema de 

regras”; essas são, na definição dele, o elemento que separa o que é do que não é 

jogo: 

 
 

Cada jogo é um sistema de regras. Eles definem o que é ou não é um 
jogo, é decidir o que é permitido e o que é proibido. Ao mesmo tempo, 
as convenções são arbitrárias, imperativas e inabaláveis. Não podem 
ser violadas com nenhum pretexto. Nada mantém a regra, exceto a 
vontade de jogar (CAILLOIS, 1986 p. 11– tradução livre). 
 

 
O próprio autor reforça o ponto, destacando a ideia de que as regras são 

necessárias a todo e qualquer tipo de jogo, sugerindo a função que essas regras 

teriam na atividade: 

 
 

o que chamamos de jogo aparece como um conjunto de restrições 
voluntárias e aceitas de bom grado que instauram uma ordem estável, 
por vezes tácito no universo sem lei (CAILLOIS, 1986 p. 11– tradução 
livre). 
 

 

Surge já aqui outro elemento componente dos jogos, a ser abordado mais à frente: 

seu caráter voluntário. 

 

A regra, por sua vez, precisa ser seguida, mas nesse caso não sob o risco de 

deturpar a natureza da própria atividade, e sim de simplesmente mudar o jogo sendo 

jogado: com a regra sendo aplicada de forma errada, teremos o jogo errado sendo 

realizado – mas ainda assim será um jogo o que estará em curso, supondo até 

então os demais elementos presentes na atividade.  

 

Huizinga (2000) já destacara esse papel das regras para que um jogo seja um jogo 

afirmando que todos têm suas regras específicas e são elas que determinam o que 

vale ou não dentro do mundo temporário. 
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Wittgenstein (1995) problematiza a questão das regras do jogo. Sempre evitando 

entrar diretamente na empreitada de dar uma definição positiva de jogo, ele destaca 

que as regras com que jogos são jogados podem ser mais ou menos precisas, e que 

não é necessário que formem um elenco específico de enunciados prévios ao início 

de cada partida: 

 
 

 
Podemos muito bem conceber pessoas que se divertem num prado a 
jogar com uma bola, que começam a jogar alguns jogos conhecidos, 
jogam outros sem os acabar, entre uns e outros atiram distraidamente 
a bola ao ar, correm com a bola uns atrás dos outros, atiram a bola 
uns aos outros, etc. E uma pessoa agora diria: durante todo esse 
tempo as pessoas no prado jogavam um jogo de bola, e em cada 
lance guiavam-se por determinadas regras. E não há também o caso 
em que jogamos e make up the rules as we go along? E há também 
aquele em que as mudamos as we go along (WITTGENSTEIN, 1995, 
p. 241). 
 

 

Para o filósofo austríaco, uma regra é como um sinal colocado no meio do caminho 

– mas, longe de querer com isso dizer que a indicação é precisa, segura e até 

mesmo óbvia, pode bem ser que ela mais crie dúvidas do que forneça orientação 

exata para quem joga. Diz ele: 

 
 
Não deixa ele também qualquer dúvida em aberto sobre o caminho 
que eu tenho de seguir? Mostra a direção que eu tenho que seguir 
quando passo por ele, se pela estrada, ou pelo campo ou a corta-
mato? Como se determina o sentido em que eu devo segui-lo? Na 
direção, por exemplo, do dedo indicador da mão nele desenhada, ou 
na direção oposta? E se em vez de um sinal postado a meio do 
caminho estiver uma cadeia cerrada de sinais, ou traços de giz que se 
cruzam no chão? Há apenas neste caso uma interpretação? Bom, 
então afinal posso dizer que o sinal não deixa qualquer dúvida em 
aberto. Ou melhor: às vezes deixa uma dúvida em aberto, outras 
vezes não (WITTGENSTEIN, 1995, p. 242). 
 

Um jogo tem regras: seja das do tipo que estão elencadas desde o início, antes da 

partida começar, seja das que vão sendo criadas ou modificadas enquanto a partida 

se desenrola, o fato é que o jogo as tem na sua raiz, para que a atividade aconteça 

enquanto jogo – e não enquanto qualquer outra coisa. 
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1.1.2- – ASPECTOS VOLUNTÁRIOS 
 

Se não há disposição de jogar independente de qualquer fator externo, a atividade 

desempenhada poderá receber qualquer nome, menos o de jogo. Nas duas 

definições que norteiam esta exposição, o caráter voluntário da atividade lúdica 

aparece em primeiro lugar; nem coincidência nem mero acaso, isso ressalta talvez o 

mais basilar dos componentes de um jogo. 

 

Caillois lembra que o que chamamos jogo aparece como um conjunto de restrições 

voluntárias e aceitas de bom grado; elas instalam no ambiente de jogo uma ordem 

estável (CAILLOIS, 1986, p. 11). 

 

A ideia é contra-intuitiva: como pode ser voluntária uma atividade que força o 

jogador a ir contra as saídas mais óbvias a um desafio que precisa ser superado? 

Muitas vezes um jogador fica horas envolvido em um determinado desafio de um 

jogo qualquer, e, não raro, de modo infrutífero. Como consegue uma atividade com 

tamanho grau de frustração embutido manter um jogador engajado? Vygostky 

(1976) explica que, no caso da criança, o prazer de observar as regras é maior que 

o de dar vazão imediata ao impulso de deixar as regras de lado. 
 

 

 
Jogo cria continuamente demandas sobre a criança para agir contra 
impulso imediato, ou seja, agir de acordo com a linha de maior 
resistência. Quero fugir de uma vez - isso é perfeitamente claro -, mas 
as regras do jogo me mandam esperar. Por que a criança não faz o 
que quer, de forma espontânea e de uma só vez? Devido a observar 
as regras da estrutura do jogo promete muito mais prazer do jogo do 
que a satisfação de um impulso imediato (VYGOTSKY, 1976, p. 548– 
tradução livre). 

 

 

Callois postula que não cabe dúvida quanto à definição de jogo como uma atividade 

livre e voluntária: se fosse obrigatório, ou mesmo apenas recomendado, perderia 

uma de suas características fundamentais: o fato de que o jogador pode a ele se 
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entrega espontaneamente e de bom grado, mantendo todo o tempo a liberdade de 

se retirar da partida se assim o desejar (CAILLOIS, 1986 p. 31). 

 

Huizinga (2000), por sua vez, diz que o jogo é, antes de mais nada, “uma atividade 

voluntária. Sujeito a ordens, deixa de ser jogo [...] é possível, em qualquer momento, 

adiar ou suspender o jogo (sendo sempre praticado nas horas de ócio)” (HUIZINGA, 

2000, p.40). 

  

O ócio – entendido aqui como tempo livre – e a capacidade de valorizá-lo, por sua 

vez, nas palavras de De Masi, (2000) “determinam o nosso destino não só cultural 

como também econômico”. Para ele: 

 
 
Chegamos a um ponto de inversão de rota, talvez irreversível: pela 
primeira vez, após a civilização grega, o trabalho já não representa 
mais a categoria geral que explica o papel dos indivíduos e da 
coletividade” (DE MASI, 2000, p.45). 

   

 

O ócio de que fala o autor percorreu um longo caminho até ganhar algum grau de 

cidadania entre os fatores positivos para a vida. Esse ócio é próprio de nossa 

sociedade, a sociedade pós-industrial, não mais focada em produção agrícola – 

essa era a sociedade rural –, nem em bens materiais – essa era a sociedade 

industrial –, mas que “decididamente privilegia a produção de bens imateriais – 

serviços, informações, símbolos, valores e estética – e os produtores de ideias (DE 

MASI, 2001, p.47). 

 

O ócio ao qual se refere não é o que, no belo idioma de Dante, se chamaria de dolce 

far niente, que, segundo ele, com frequência, é “menos doce” que um trabalho 

criativo: 
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Me limito a registrar que estamos caminhando em direção a uma 
sociedade fundada não mais no trabalho, mas no tempo vago (...) 
constato que, tanto no temo em que se trabalha quanto no tempo 
vago (...) fazemos hoje sempre menos coisas com as mãos e sempre 
mais coisas com o cérebro (...) Mas aqui se dá uma passagem: entre 
as atividades que realizamos com o cérebro, as mais apreciadas e 
mais valorizadas no mercado de trabalho são as atividades criativas 
(...) Quando trabalho, estudo e jogo coincidem, estamos diante 
daquela síntese exaltante que eu chamo de “ócio criativo” (DE MASI, 
2000 p. 45). 

 

 

Essa criatividade também é destacada por Florida (2011), para quem a sociedade 

tem se transformado em uma série de “categorias básicas da existência humana” – 

trabalho, estilo de vida, tempo e comunidade.  
 
 

Em cada caso, as mudanças refletem uma sociedade em que o éthos 
criativo está em ascensão [...] Artistas, músicos, professores 
universitários e cientistas sempre determinaram seu próprio horário, 
usaram roupas mais casuais e trabalharam em meios estimulantes. 
Por um lado, nunca foi possível forçá-los a trabalhar. Por outro, 
quando é que não estão trabalhando? Na medida em que nos 
identificamos como pessoas criativas, cada vez mais exigimos um 
estilo de vida calcado em experiências criativas” (FLORIDA, 2011, p. 
41). 
 

 

Ócio, jogo e criatividade, assim, se encontram nas análises desses autores; o ócio 

enseja a criatividade, que pode dar origem a atividades lúdicas, realizadas por todo 

o tempo em que os jogadores não estiverem ocupados com tarefas realizadas de 

modo não voluntário – ou seja: trabalhando, participando de um ritual, etc. 
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1.1.3- TEM COMEÇO MEIO E FIM 
 

A atividade lúdica acontece em um espaço físico e durante um determinado intervalo 

de tempo. Ambos podem ser acompanhados por observadores externos, que podem 

verificar esse substrato material – o local físico como uma quadra, uma praça, a 

areia da praia, entre outros exemplos – e temporal – uma hora, meia hora, toda uma 

tarde, alguns minutos. 

 

Huizinga (2000) aponta o fato de que o jogo põe ordem no caos cotidiano e se 

organiza através de elementos como tensão, equilíbrio, compensação, contraste, 

variação, solução, união e desunião. Lembrando que quando há qualquer grau de  

desobediência à ordem imposta pela atividade, isso estraga o jogo. O autor faz 

menção à estética do jogo:  

 

 
É talvez devido a esta afinidade profunda entre a ordem e o jogo que 
este, como assinalamos de passagem, parece estar ligado ao 
domínio da estética. Há nele uma tendência para ser belo. Talvez 
esse fator estético seja idêntico aquele impulso de criar formas 
ordenadas que penetra o jogo em todos os seus aspectos. [...] O 
jogo lança sobre nós um feitiço: é “fascinante”, “cativante”. Está cheio 
das duas qualidades mais nobres que somos capazes de ver nas 
coisas: o ritmo e a harmonia (HUIZINGA, 2000, p.13). 
 

 

 

1.1.4-  EVASÃO DA REALIDADE 
 

Evasão é o outro lado da moeda “tempo e espaço”: afinal, outro não seria o 

propósito de isolar o jogo dentro de uma bolha onde nada da “realidade real” 

interfere no desenrolar da atividade lúdica. O jogo – como o ritual dentro do templo, 

como o julgamento dentro do tribunal, entre outros exemplos – se processa sem que 

o mundo externo interfira, e isso por princípio: quem joga um jogo não quer 

interferência do mundo externo, não quer ser perturbado. A ideia do jogo é tirar do 

mundo um pedaço de espaço e de tempo para, dentro deles, viver algo que, no 

mundo, não há espaço nem tempo para viver. 
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Caillois (1986, p.13) deixa bastante clara em sua obra a relevância da liberdade que 

o jogo dá ao jogador: “el juego propone y propaga estructuras abstractas, imágenes 

de ambientes cerrados y protegidos, en que pueden ejercitarse competências 

ideales”. 

 

Nesse espaço fechado para a realização de uma pequena realidade alternativa, 

exercem-se papéis, vivem-se situações e assumem-se riscos que não fazem parte 

do grupo de itens que compõem a realidade cotidiana – e que, exatamente por isso, 

exigem um espaço e um tempo para passarem da potencialidade ao ato. 

 

Huizinga (2000) afirma 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”. Trata-se de um intervalo em nossa vida cotidiana. 

 

O autor ainda ressalta um aspecto significativo – e inquietante – do jogo: o fato de 

que o jogador, ao declarar que está em uma atividade lúdica, estaria envolvido em 

uma atividade vista por observadores externos como portadora de um estatuto 

inferior ao da própria realidade – como se fosse algo menos “sério” em relação à 

realidade “real”. Para Huizinga (2000), a consciência do fato de “só fazer de conta” 

no jogo não impede de modo algum que ele se processe com a maior seriedade, 

com um enlevo e um entusiasmo que chegam ao arrebatamento”. 

 

 
Todo jogo é capaz, a qualquer momento, de absorver inteiramente o 
jogador. Nunca há um contraste bem nítido entre ele e a seriedade, 
sendo a inferioridade do jogo sempre reduzida pela superioridade de 
sua seriedade [...] É possível ao jogo alcançar extremos de beleza e 
perfeição que ultrapassam em muito a seriedade (HUIZINGA, 2000, p. 
44). 
 
 
 

Para quem está inserido na atividade como jogador, no entanto, tempo e espaço se 

divorciam do espaço-tempo fora da atividade. Já não se sente o passar das horas 

como se o sente durante o expediente de trabalho – o tempo ganha, durante todo o 

tempo que o jogo durar, uma dinâmica que é mais sentida que aferível por medidas 

objetivas. 
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Caillois (1986) aponta esse alheamento da realidade em que os jogadores se 

instalam quando do acontecimento da atividade lúdica: 

 
 

o jogo é essencialmente ocupação separada, cuidadosamente 
isoladas do resto da existência e, geralmente, feito dentro de limites 
específicos de tempo e espaço (...), devemos retomar o jogo no limite 
acordado. O mesmo ocorre com o tempo: um jogo começa e termina 
em um sinal (CAILLOIS 1986 p.32– tradução livre) 
 

 

O trecho destaca também que a realidade volta a preencher o espaço em que os 

jogadores se instalaram para participar da atividade. Não há “vácuo”: imediatamente 

após o fim da atividade, o “tempo-lúdico”, por assim dizer, com sua dinâmica e 

duração próprias, sai de cena e todo o vazio que ele deixa é ocupado pelo tempo 

real – o tempo em que exercemos as atividades não-lúdicas da vida cotidiana. O 

mesmo se aplica ao espaço: findo o jogo, o “espaço-lúdico”, para acompanhar o 

neologismo logo acima, se desfaz e imediatamente ressurge o mundo no qual a vida 

se desenrola em seu fluxo habitual. 

 

Huizinga (2000) destaca que, uma vez que alguma regra, qualquer delas, é 

desobedecida, acaba a partida, o juiz interfere e tudo do mundo “comum” 

imediatamente se reinstala. “O jogo acaba. O apito do árbitro quebra o feitiço e a 

vida ‘real’ recomeça.” 

 

O autor ressalta o quanto o jogo se distingue da vida comum tanto pelo lugar quanto 

pela duração que ocupa. “É esta a terceira de suas características principais: o 

isolamento, a limitação. Possui um caminho e um sentido próprios” (HUIZINGA, 

2000, p.13). 

 

Todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente delimitado, de 

maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea. A arena, a mesa de jogo, 

o círculo mágico, o templo, o palco, a tela, o campo de tênis, o tribunal, etc., têm 

todos a forma e a função de terrenos de jogo, isto é, lugares proibidos, isolados, 
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fechados, sagrados, em cujo interior se respeitam determinadas regras. Todos eles 

são mundos temporários dentro do mundo habitual (HUIZINGA 2000 p. 16). 

 

Gularte (2010), por sua vez, diz que os jogos são representados em uma extensão 

da realidade – uma realidade virtual, que “deve possuir um mínimo de informações 

relevantes para que os jogadores possam se identificar” nesse espaço estendido do 

mundo real. Aqui ele já introduz noções com as quais lidaremos a seguir: 

 

 
A criação de fases, mundos, objetos de cenário, texturas e efeitos 
especiais passa por esse estudo. Elementos demasiados em uma 
realidade podem gerar múltiplas interpretações aos jogadores, e isso 
pode tirar o foco principal, afetando a jogabilidade e tornando o jogo 
difícil de jogar (GULARTE, 2010, p. 45). 

 

 

O que é bastante importante salientar, pois quando o jogador sente que o jogo é 

muito difícil e que ele não tem condições de passar as fases ou cumprir as tarefas 

comumente, ele desiste de prosseguir.  

 

 

1.1.5 CONTRIBUIÇÕES DE CAILLOIS 
 

Caillois (1986) não só abordou questões que Huizinga já levantava: ele introduziu 

elementos originais de análise do universo dos jogos. Entre essas contribuições, 

daremos destaque aqui a quatro elementos: agon; alea; mimicry; e ilinx. 

 

 
Agon é a categoria do combate, do confronto, da competição. Caillois 
divide em dois os tipos de jogos agonistas: os cerebrais e os 
musculares. Teoricamente, os adversários devem se confrontar em 
condições ideais com iguais oportunidades. O objetivo é ser 
reconhecida a excelência dos confrontantes. Esses jogos primam 
pela disciplina e perseverança (SANTAELLA, 2009, p.7). 

 

 

Agon, para Caillois (1986), causa interesse nos jogadores pois, todos nas mesmas 

condições, submetidos às mesmas regras, estão em igualdade para testar suas 
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habilidades, vencendo o mais capaz. Alea se opõe a este conceito: não se trata de 

habilidades, e sim de sorte, do inesperado. Segundo Santaella (2009), isso é o 

oposto da categoria anterior, porque o jogador quer vencer “o destino, e não um 

adversário”. Nega-se a competência, a habilidade, a qualificação, o trabalho. A 

benevolência da sorte é o que mais conta” (SANTAELLA, 2009, p. 7). 

 

Caillois (1986) ressalta um dado importante – que, no entanto, não foi enfatizado por 

Huizinga (2000): a dramaticidade, o faz de conta – mimicry. Trata-se da bolha lúdica 

de Huizinga (2000), do círculo mágico de Zimmerman (2012), do palco, enfim, onde 

o jogador despe-se de sua personalidade e se torna personagem das aventuras que 

nos jogos se desenrolam. O que é tratado por Santaella (2009):  

 

 
Mimicry geralmente consiste na representação de um personagem 
ilusório e na adoção de seu respectivo comportamento. Esta 
categoria acontece em razão da ilusão temporária que é capaz de 
criar. O jogador acredita ser tal personagem. Os jogos são 
articulados sobre o imaginário, buscando ludibriar o jogador, e 
requerem imaginação e interpretação (SANTAELLA, 2009, p.7). 
 

 

Ilinx, para Caillois (2000), é a alienação passageira, o êxtase, é o deixar-se dominar 

pelas emoções que causam um grande prazer, pelo desprendimento quase total da 

mesmice da vida cotidiana.  

 

 
Ilinx é a categoria de jogo que atua na desestabilização momentânea 
da percepção do jogador, causando pânico voluptuoso. Por opção 
própria, o participante dessa categoria de jogo busca atordoamento 
orgânico e psíquico (SANTAELLA, 2009, p.7). 

 

 

Então, resume Caillois (1986): agon é a ambição de triunfar unicamente graças ao 

mérito, em contraposição à alea, que privilegia a espera ansiosa e passiva da sorte. 

O ato de assumir um personagem é mimicry; e ilinx, finalmente, é a vertigem, a 

emoção arrebatadora do jogo. 
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1.1.6 JOGO X SERIEDADE: FALSA DICOTOMIA 
 

Desfeita a imagem de puro produto de entretenimento voltado para crianças, pode-

se afirmar que a ideia de que o jogo está para sempre excluído da pauta de 

assuntos sérios é falsa. Huizinga (2000) também nega esse falso contraste entre 

jogo e seriedade. A consequência de se abandonar o conceito de jogo como mero 

passatempo é positiva: os processos de pensamento desenvolvidos nos jogos 

podem, em certos casos, substituir experiências e diminuir o caminho até o 

conhecimento. O jogo se torna, assim, um espaço em que correr riscos e 

experimentar rotas alternativas se tornam atividades educativas. 

 

Esse caráter experimental do ambiente dos jogos é ressaltado também em 

McGonigal (2012), para quem essa disposição de experimentar, inovar e encontrar 

modos alternativos de realizar uma determinada tarefa se deve à existência de 

regras no jogo: essas regras, ao invés de serem entendidas como interdições a 

determinadas saídas mais óbvias para um determinado obstáculo, servem como 

placas de desvio, apontando para a necessidade do jogador encontrar caminhos 

alternativos, buscar sua própria solução. Inovar, criar, experimentar. 

 

No momento em que está envolvido em uma partida de um determinado jogo – no 

caso, um jogo digital –, o jogador se encontra em um momento de ócio, entendido 

aqui como uma atividade desligada de produtividade, no atual entendimento relativo 

aos jogos. Ele está engajado apenas em uma forma de entretenimento. Dessa 

atividade extrai prazer, visto que nela se engaja sem pressão externa, e conclui a 

partida ainda disposto a nela continuar empenhado, senão imediatamente, horas 

depois ou em breve. 

 

Embora em princípio não seja uma atividade produtiva, o jogo pode servir para 

transmitir conteúdos específicos – como em um treinamento profissional ou em 

cursos de idiomas, por exemplo –, o que, de certa forma, já é feito. Transmitido 

dessa forma, o treinamento profissional se dá como uma experiência vivida no 

âmbito do jogo, proporcionando as mesmas experiências.  Quando o aprendizado e 

a finalidade produtiva estão combinadas nessa mesma atividade, o jogo, tem-se o 

ócio criativo de De Masi (2000). 
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1.2 OS JOGOS DIGITAIS 
 

       um designer de jogos não cria 

tecnologia. Um designer de jogos cria experiência. 

ERIC ZIMMERMAN 

 

Existem muitos autores que tentam contribuir para que haja um conceito bem 

definido de jogo. Zimmerman, após expor algumas teorias, conclui que jogo é “um 

sistema no qual os jogadores se envolvem em um conflito artificial, definido por 

regras, que implica um resultado quantificável” (ZIMMERMAN, 2009, p. 95). E coloca 

ainda: 

 
Os jogos digitais são sistemas, assim como todos os outros jogos 
analisados até agora. O meio físico do computador é um elemento 
que compõe o sistema do jogo, mas não representa todo o jogo. (...) 
As identidades atribuídas ao elementos em um jogo dependem da 
forma como o jogo é enquadrado: como um sistema formal de 
regras, como um sistema experimental ou como um sistema 
contextual incorporado nos sistemas maiores da cultura 
(ZIMMERMAN, 102, 2009). 
 

 

Quando essas experiências são experimentadas em uma plataforma digital elas 

estão submetidas a uma manipulação que, em geral, os jogos não digitais não 

conseguem. Ao considerar as regras, por exemplo, no jogo de tabuleiro comum, ao 

menos um jogador precisa aprendê-las e explicá-las aos demais, além de estar 

atento a todo o momento para averiguar se tais regras estão sendo cumpridas. No 

jogo digital, as regras já fazem parte do jogo: o jogador aprende jogando, pois 

entender a proposta do jogo torna-se parte dele. O que implica também em uma 

crescente necessidade de cada vez jogar títulos diferentes e aprender linguagens 

novas, de mundos novos que os jogos podem proporcionar. A busca pelo 

conhecimento é algo que incentiva a maioria dos jogadores. 
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Já que é algo tão importante, é natural que se jogue cada vez mais. Quanto mais 

possibilidades e variedades de jogo, mais tempo se passa jogando. “O jogo é tão 

ancestral como a religiosidade e tão natural como a fome, a raiva, o medo e o sexo. 

Divertir-se é uma necessidade humana. Do sentido original: alterar algo para outra 

coisa” (XAVIER, 2010, p.50). 

 

Não há dúvidas de que o tema “jogos digitais” está ganhando cada vez mais força 

até mesmo nos estudos acadêmicos para desenvolver novas teorias tanto nas áreas  

tecnológicas como nas de comportamento, consumo e outros. Como aponta 

Santaella, o vídeogame, “em si e também em seus aspectos circundantes, é hoje um 

dos fenômenos tecnológicos de maior interdisciplinaridade e complexidade para se 

estudar” (SANTAELLA, 2010, p.27). 

 

Gularte (2010), por sua vez, destaca que os jogos assimilam informações das 

diferentes culturas que os incorporam ou simplesmente praticam, mas continuam a 

ser os mesmos, sem perderem suas características próprias: 

 

 
Ainda hoje as pessoas jogam como passatempo jogos como damas, 
ludo e gamão. Destacam-se também as diferentes versões desses 
jogos, que adquiriram aspectos culturais em cada continente, com 
regras diferenciadas, apropriando-se do jogo como valor cultural  
(GULARTE, 2010, p.20). 

 

 

Os jogos eletrônicos também têm, para Gularte (2010), o atrativo de trabalhar 

geralmente com os reflexos do jogador, fazendo com que este use sua coordenação 

para os movimentos propostos e cognição para o entendimento das tarefas, não 

exigindo assim nenhuma qualidade física, dando igualdade de condições a todos 

que queiram desfrutar daquela atividade.  

 

Segundo Huizinga (2000), um elemento que desempenha um papel particularmente 

importante nos jogos, e sem dúvida nenhuma se faz muito presente em jogos 

eletrônicos, é a tensão:  
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O elemento tensão desempenha no jogo um papel especialmente 
importante. É a tensão e solução que dominam em todos os jogos 
solitários de destreza e aplicação, como os quebra-cabeças, as 
charadas, os jogos de armar, as paciências, o tiro ao alvo 
(HUIZINGA, 2000, p. 13). 

 

 

A tensão, ainda segundo o autor, vem do esforço para chegar ao fim de uma tarefa 

proposta pelo jogo. É o que vai fazer o jogador encontrar o que procura. Ele afirma 

que, quanto mais difícil o jogo se apresentar, mais tensão existirá à sua volta. 

 

As versões para plataformas eletrônicas de jogos tradicionais – de jogos de cartas e 

de tabuleiro a outros como sinuca e amarelinha, para citar alguns exemplos –, são, 

na maioria das vezes, tão fiéis, que proporcionam no mínimo tanta excitação e 

prazer quanto suas versões não-eletrônicas.  

 

Um jogo eletrônico, portanto, embora não faça exigências físicas, como uma 

atividade esportiva, por exemplo, faria, ele demanda, sim, do jogador habilidades e 

aciona diferentes recursos do participante, a depender de qual seja o tipo de jogo 

disputado.  

 
 
Praticamente todos os jogos possuem elementos cognitivos (...) 
Geralmente, jogos que precisam de maior cognição possuem regras 
mais complexas e pedem maior contextualização (...) A maioria dos 
jogos de RPG, educacionais e de estratégia são de jogabilidade 
cognitiva, por utilizar melhor a memória de longo prazo (...) Jogos que 
envolvem coordenação não se prendem muito às questões de 
entendimento do contexto e interpretação do jogador. O fazer é mais 
importante que o pensar, como no caso dos jogos de ação, habilidade 
e esportes (GULARTE, 2010, p. 40). 

 

 

A questão da habilidade do jogador de jogos eletrônicos aparece no comentário de 

Gebauer e Wulf (2004), que descrevem o bater de um pênalti em uma partida de 

futebol: 
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Na sua ação coincidem realizações cognitivas, motoras, físicas, 
mentais e intelectuais. Não há nenhuma instância dirigente, o jogador 
chuta como ele costuma chutar seu pênalti. Podemos reconhecer em 
sua ação, como ele executa ações desse tipo, mas elas não revelam 
nenhum significado profundo. O jogador exercita seu sentido prático, 
ele joga com a inteligência do seu corpo (GEBAUER, WULF, 2004, p 
42). 

 

 

Cada autor traz uma lista de categorização que se destaca para um tipo de  

classificação dos jogos digitais.   

 

Para Zimmerman (2009), existem quatro características principais que também 

estão nos jogos não digitais, mas que nestes são muito mais fortes. A primeira é a 

interatividade imediata, mas restrita: é possível uma resposta rápida do jogo, com a 

máquina dando as respostas, mas restrita, pois depende dos botões e periféricos 

que o aparelho proporciona. A segunda é a manipulação da informação: tanto de 

informações sobre o jogo – tais como placares e últimos avanços – como também 

informações do próprio jogador; são ferramentas que expõem e armazenam muitos 

dados. Em terceiro, sistemas automatizados e complexos: a inteligência artificial de 

um game é tão elaborada que facilita a parte complexa de um jogo para o jogador; 

muitas manobras que um jogo não digital exigiria dos jogadores para poder jogar o 

eletrônico faz sozinho e deixa o player somente com a parte lúdica, sem ter que 

pensar nos procedimentos técnicos para que o jogo aconteça.  Por último a rede de 

comunicação: a possibilidade de os jogadores estarem no mesmo jogo mesmo não 

estando fisicamente no mesmo lugar. A abrangência da comunicação via redes até 

mesmo dos próprios jogos é cada vez maior – no jogo digital pode-se tanto jogar 

sozinho como com uma comunidade inteira de jogadores. 

 

Os jogos digitais apareceram inicialmente como atividades solo, onde o jogador 

podia jogar horas somente interagindo com o aparelho em questão. Apesar de 

poucas exceções, os jogos sempre foram tidos como experiências sociais e de 

interação. Como comenta Zimmerman (2009), essa nova tendência de jogar sozinho 

foi vista como uma anomalia na história milenar dos jogos. E destaca: 
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O fato de que os jogos digitais estão voltando a favorecer as 
experiências multijogador não é absolutamente uma tendência nova: 
significa apenas que os jogos estão retornando às suas raízes como 
interação social (ZIMMERMAN, 2009, p. 182). 

 

 

Para McGonigal (2012), há um núcleo comum entre os jogos pré-digitais e os 

digitais, e esse núcleo comum se revela quando esses últimos são despidos de suas 

características tecnológicas: 

 
 
Quando as diferenças e as complexidades tecnológicas são 
colocadas à parte, todos os jogos compartilham quatro 
características que os definem: metas, regras, sistema de feedback e 
participação voluntaria (MCGONIGAL, 2012, p.30). 

 

 

A respeito dos tipos de jogos eletrônicos nos quais os jogadores se engajam, 

Gularte (2010) faz um breve elenco: 

 
1 - ação e habilidade 

2 - estratégia – tempo real, turnos e rpg 

3 - simuladores – transporte, militares, construção e socialização 

4 - esportes – corrida, coletivos e individuais 

5 - educativos – matérias escolares, conhecimento e treinamento 

(GULARTE, 2010, p. 25) 

 

 
A colaboração é uma maneira especial de trabalhar em conjunto. Ela 
exige três tipos distintos de esforço concentrado: cooperação (agir 
intencionalmente em prol de uma meta comum), coordenação 
(sincronizar esforços e compartilhar recursos) e cocriação (produzir 
coletivamente um novo resultado). Esse ultimo elemento é o que 
distingue a colaboração de outros esforços coletivos: trata-se 
fundamentalmente de um ato produtivo (MCGONIGAL, 2012, p.268). 

 
	  
Estamos em mobilidade porque estamos com equipamentos que nos permitem estar 

aqui e lá ao mesmo tempo o que dá uma sensação de ubiquidade todo o tempo. 

Com o jogo ainda, é como se houvesse uma segunda chance ubíqua. 
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1.2.1 OS SUPORTES 
 
 
Os jogos digitais e eletrônicos assumem uma grande quantidade de formas e são 

projetados para muitos computadores diferentes. Esses incluem jogos para 

computadores pessoais ou consoles de jogo conectados à TV, dispositivos de jogos 

portáteis com um ou mais jogos, jogos para PDAs ou telefones celulares e jogos 

para máquinas arcade ou parques de diversões (ZIMMERMAN, 102. P.1). 

 
 
 

O que a indústria de vídeo games tem feito é melhorar as atividades 
e torna-las mais convenientes para os jogadores. Jogos de vídeo 
game podem oferecer mais do que versões eletrônicas de 
passatempos tradicionais, como o poker ou rugby, para totalmente 
novas experiências, como resumo quebra-cabeças, simulações de 
guerra e realidades alternativas intrincados. Consoles podem 
proporcionar um tratamento cinematográfico na sala de estar; 
telefones móveis uma solução rápida em movimento. Graças à 
internet, os adversários e companheiros de equipe não são mais do 
que alguns cliques de distância. Qualquer um equipado com o 
hardware apropriado que nos países ricos está se tornando cada vez 
mais acessível, bem como cada vez mais variada, agora pode jogar 
qualquer jogo que quiser, quando e onde quiser, com quem eles 
escolherem. Em última análise, o mercado de jogos eletrônicos é 
limitado apenas pelo apetite do mundo por diversão e prazer (THE 
ECONOMIST, 2011– tradução livre) 
 
 
 

 
Ainda não há estudos para os jogos desenvolvidos para os aparelhos híbridos. 

Santaella, no entanto, propõe uma consideração sobre jogos desenvolvidos para 

três diferentes denominações: para consoles; para computadores; e para arcades 

(SANTAELLA, 2009, p. 26). McGonigal (2012) também reconhece uma 

multiplicidade de suportes para que o jogador tenha à sua disposição os jogos: 

 
 

 
Temos jogos single-player, multiplayer e jogos online para multidões. 
Temos jogos que podem ser rodados em seu computador pessoal, 
em seu console, em dispositivos portáteis e em seu telefone celular – 
isso sem mencionar os jogos que continuamos jogando em campos 
ou quadras, com cartas ou em tabuleiro (MACGONIGAL, 2012, 
p.30). 
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McGonigal (2012) destaca o que ela chama de feedback positivo do fracasso –  

usado para quando, após o esforço, se tem uma resposta não satisfatória, mas 

ainda assim há uma atitude positiva quanto à melhora. Isso é o que reforça a 

sensação de controle sobre uma meta específica que o jogador tem ao ver um 

resultado atingido. Ela ainda afirma que “ser realmente bom em algo é menos 

divertido do que não ser bom o suficiente” (MGONIGAL, 2012, p77). 

 

Algumas das habilidades ressaltadas para quem desenvolve os jogos digitais são: 

teorias multidisciplinares; áreas diversas de conhecimento; múltiplas e integradas 

características dos games; programação; roteiro de navegação; design de interface 

usabilidade; ergonomia; técnicas de animação; e paisagem sonora. 
 

 
Talvez o seu jogo de estratégia pesadamente competitivo (agôn) 
pudesse ser permeado com um pouco mais de chance, sorte ou 
aleatoriedade (alea). Ou, talvez, você pudesse enriquecer seu RPG 
baseado na simulação (mimicry) considerando os tipos de sensações 
de vertigem (ilinx) que seus jogadores poderiam experimentar em 
momentos-chave mais dramáticos (ZIMMERMAN, 2009, p.31). 

 

 

Caillois (1986) comenta esse esforço do jogador para “tirar um obstáculo do 

caminho” – o que consiste em uma das principais tarefas de não poucos jogos 

eletrônicos (nos de corrida, ultrapassando adversários e obstáculos; nos de 

simulação, como os de tiro, em matar os inimigos armados; etc.): 

 

 
Um bom videogame deve sempre proporcionar várias fases 
diferentes a seus jogadores. Cada fase deve conter um grau de 
dificuldade, apresentar um desafio novo, e o jogador deve sempre 
ser estimulado a avançar para a próxima etapa com o objetivo de 
superar um desafio ainda mais complexo (OLIVEIRA, 2010, p.45). 

 

 

O desenvolvimento da indústria dos games colocou-os sob a lupa de quase todos 

(senão todos) os demais segmentos da indústria do entretenimento; com isso, os 

suportes para jogos digitais, embora estejam eminentemente dentro do escaninho 

tecnológico que abriga computadores e seus parentes – como laptops, tablets e 

smartphones –, pode ganhar mais variedades insuspeitas, como filmes e produtos 
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que tenham licenciado a marca do personagem do jogo, como em jogos novos , 

desenvolvidos por essas mesmas empresas para atingirem seu público. 

 
 
Como o jogo passa a ser visto como apenas um outro meio, a sua 
abordagem tech-say poderia fornecer um tiro de boas-vindas no 
braço para grupos de mídia existentes. Time Warner e Disney ter 
comprado empresas de jogos, jogos de grande orçamento, 
entretanto, têm agora lançamentos ao estilo de Hollywood. Homo 
ludens está aqui para brincar.(THE ECONOMIST 2011 – tradução 
livre) 
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1.3 JOGOS CASUAIS 
 
Os jogos casuais ainda têm classificações muito diversas, pois esse processo de 

nomenclatura ainda está em evolução. Não se tem ao certo uma teoria concreta 

sobre tais games, mas, de forma geral, são aqueles que estão disponíveis em sites 

de redes sociais e em plataformas móveis, como celulares e tablets. Sua principal 

característica, por serem casuais, é serem criados para serem simples e fáceis de 

usar, sem um roteiro complexo. Ainda são considerados por algumas produtoras 

como jogos que requerem baixo investimento em produção, com vistas à geração de 

retornos rápidos.  

 

Esse pensamento está perto de se modificar, pois, nos últimos anos, tais jogos têm 

recebido uma atenção especial do grande público. 

 

Os jogos casuais não precisam de um conhecimento prévio para jogá-los. Não é 

necessário destreza ou comprometimento. São curtos e fáceis de entender. 

 

A ideia de casualidade, quando aplicada aos jogos, refere-se à simplicidade deste. 

Isso é importante destacar para desfazer uma confusão inerente a este tópico: o 

mais comum é que se ache que a simplicidade – entendida aqui como 

descompromisso – em questão esteja na atitude do jogador, e esse definitivamente 

não é o caso. Um jogo casual pode implicar uma doação complexa de tempo e 

engajamento à busca do objetivo – mostrando que o jogador está comprometido 

num jogo simples. 

 

Muitos jogos são encontrados em sites de redes sociais; assim, podem ser casuais 

no sentido de que são criados para serem simples, com um roteiro pouco complexo 

e normalmente um conjunto bastante limitado de ações possíveis. Seus mecanismos 

são muito fáceis de entender e são rápidos no feedback. 

 

O público dos jogos casuais, embora numeroso, não está disposto a gastar muito 

dinheiro para se divertir. Poucas produtoras de jogos casuais financiam algum título. 

Geralmente, estes são financiados por empresas, como forma de propaganda de 
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seus produtos ou serviços: são os chamados Advertisement Games, ou 

simplesmente Advergames. 

 

Bejeweled é o pai de todo um gênero que surgiu após o clássico – os 

chamados match-3 games, ou seja, puzzles em que o jogador tem que combinar 

três peças iguais para marcar pontos e ir lentamente limpando a mesa. As “fases” de 

Bejeweled, por exemplo, têm poucos minutos de duração, provocando o clássico 

efeito “Vou jogar só mais essa… Opa! Acabei jogando 68 fases sem parar”. 

 
 

                  
FIGURA 1 BEJEWELED E CANDY CRUSH – ADAPTAÇÃO DA MESMA ESTRUTURA 

 

 

Os hardcore são os jogos desenvolvidos para um maior envolvimento com o 

jogador. São mais elaborados, com tarefas e desafios que demandam mais atenção 

e dedicação dos usuários.  O mercado dos jogos hardcore é menor do que o 

mercado dos jogos casuais pois são mais caros para produzir precisando de uma 

equipe multidisciplinar que organiza o projeto. 

 

 

               
FIGURA 2 BUBBLE E PAPA PEAR – ADAPTAÇÃO DA MESMA ESTRUTURA 
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FIGURA 3 ANGRY BIRDS 

 

O Angry Birds foi o primeiro jogo casual a ter visibilidade, depois da grande massa ter 

acesso aos aparelhos móveis. Como o jogo casual é uma atividade mais 

descompromissada – embora não carente de compromisso com o jogo –, e tem como 

característica ser rápido, os aparelhos móveis são a plataforma ideal para contê-lo. 

 

Mas, na época em que esse texto estava sendo produzido, outro jogo tinha batido os 

números impressionantes de Angry Birds. Outro jogo, aparentemente menos 

elaborado e com menos elementos-surpresa, tomou o primeiro lugar no gosto dos 

jogadores e nos rankings de vendas. 

 

No facebook, a aba de sugestão do próprio site traz 505 títulos de jogos casuais. 

Existem muitos sites de jogos on-line gratuitos e, nas lojas de aplicativos – a app store 

da Apple, o Google Play, do sistema Android, e outras –, são oferecidos milhares de 

títulos, muitos pagos e muitos outros gratuitos. Normalmente esses jogos aparecem 

nas categorias: jogos retrô; de aventura; RPG; World domination; galácticos; e 

quebra-cabeças populares. Nos sites, as classificações mais comuns são: ação e 

aventura; jogos com mouse; plataforma; corrida; tiro; meninas; estratégia; e puzzle. 
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FIGURA 4 EVOLUÇÃO DE PAC MAN 
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1.4 EVOLUÇÃO DOS JOGOS DIGITAIS 
 

                     
FIGURA 5  ENDURO DO ATARI E CAR RACE NO TABLET – EVOLUÇÃO 

 

Os jogos digitais se valeram de uma característica fundamental da tecnologia dos 

materiais para evoluir enquanto produtos eletrônicos: a miniaturização dos seus 

componentes. Não apenas isso: aparentemente, jogos digitais, enquanto diferencial 

de venda, sempre gozaram de boa reputação para serem inseridos em dispositivos 

como relógios, calculadoras, e mais recentemente, celulares e tablets. O curioso foi 

justamente uma inversão de oportunidade de uso, ou seja, a potencialidade desses 

equipamentos agora trazerem em si outras funções, como servirem de agendas, 

tocadores de arquivos MP3, memória auxiliar para transporte de dados, telefonia 

móvel e e-books (XAVIER, 2010, p.125). 

 

Gularte (2010) chama a atenção para a existência de diversos tipos de dispositivos, 

cada um deles com uma função específica. Entre esses dispositivos, estão 

máquinas dedicadas, que são mais conhecidas como arcades, não preparadas para 

compradores caseiros por serem grandes, consumirem muita energia e 

normalmente terem um único título de jogo. Há também as máquinas multijogo – são 

os familiares consoles, também chamados de videogames, que deram início à 

informática doméstica nesse mercado (pois eram menores e um mesmo aparelho 

podia rodar mais títulos). Em seguida vieram as máquinas portáteis: 

 
 
Os militares americanos desenvolvem um jogo para múltiplos 
jogadores em massa para facilitar a comunicação entre militares e 
civis. Empresas como Coca-Cola e BMW entram para a indústria de 
entretenimento para criar para criar um envolvimento emocional mais 
forte com suas marcas. Educadores adotam a pedagogia informal de 
comunidades de fãs como modelo para desenvolver habilidades de 
letramento (JENKINS, 2009, p.287). 
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As iniciativas de criação de jogos herdaram todo um estudo acadêmico baseado em 

tecnologias computacionais. Várias propostas de máquinas de entretenimento 

eletrônico surgiram, mas na fase recente de consolidação de um mercado de jogos, 

os arcades saíram na frente (GULARTE, 2010 p. 46). 

 

Em todo o mundo, os arcades foram os responsáveis pela disseminação da cultura 

dos jogos eletrônicos. Logo vieram os consoles, os computadores e agora temos os 

celulares e tablets. 

 

 
FIGURA 6 SUPER MARIO – EVOLUÇÃO GRÁFICA 

 

Na década de 80 a Atari, ainda que estivesse à frente de todos os outros produtores 

de games do mercado mundial, começa a perder forças, pois responde muito 

lentamente às mudanças paradigmáticas de um mercado que, embora fosse 

incipiente, já se sentia ávido para consumir mais e melhores produtos desse tipo. 
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Um breve interlúdio no desenvolvimento dos consoles, como destaca Xavier (2010), 

foi o papel fundamental que tiveram os minicomputadores: eles permitiram uma 

espécie de ensaio para o desenvolvimento de jogos, de modo paralelo ao 

desenvolvimento dos consoles. Embora válido, esse ensaio teve pouco alcance, 

visto que esses aparelhos eram pouco comuns – ou, ao menos, não eram 

acessíveis como os consoles. 

 
 
Conforme concluímos até aqui, a junção da imagem dinâmica com o 
controle evidenciou a popularização dos jogos eletrônicos em seus 
primórdios históricos. Os elementos visuais foram decisivos para a 
popularidade dos jogos (XAVIER, 2010, 122). 

                        

                      

 

           
FIGURA 7 PITFALL E ATARI 

 

O console Atari, que estreou no mercado em 1977 nos Estados Unidos (onde foi 

criado), foi o que primeiro e melhor se disseminou na primeira classe de gamers. À 

esquerda vemos Pitfall, que estreou em 1982 e se tornou um dos jogos mais 

famosos para o aparelho. Trata-se de um jogo extremamente simples com sua baixa 

resolução de imagem, resultando em figuras pixeladas ao ponto da quase 

indefinição – embora, para a época, fosse uma máquina que explorasse bem a 

capacidade computacional da tecnologia então disponível. 
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FIGURA 8 WONDER BOY E MASTER SYSTEM 

 

O Master System, que estreou no mercado em 1986, foi o console que apareceu 

para mostrar que os jogos podiam ter mais qualidade gráfica e de elaboração. Um 

jogo muito similar ao Pitfall, o Wonder Boy foi lançado em 1986, também em 2D, traz 

um personagem que corre pela floresta e encontra desafios. Nos quatro anos que 

separam Pitfall de Wonder Boy, é nítida a diferença entre ambos: tornou-se muito 

mais fácil identificar o que está na tela. 

                         
FIGURA 9 PITFALL E MEGA DRIVE 

 

Acima vê-se Pitfall, desta vez para o Mega Drive – e rebatizado de Pitfall: The 

Mayan Adventure. O jogo, de 1994, nitidamente evoluiu: ficou sensivelmente mais 

bonito, atrativo, detalhado. Mas como tem outras possibilidades de colocar coisas no 

jogo, mudaram também a profundidade dos desafios. 

 

O jogo Pitfall evoluiu ainda mais e chegou a ter versões para consoles mais 

modernos, como o Playstation 2, da Sony; no entanto, embora os gráficos do jogo 

tenham melhorado ainda mais, este conservou seu aspecto de quase desenho 

animado, com personagens retratados quase como caricaturas. A elaboração dos 

gráficos melhorou não só por dar formas 3D e trilhas sonoras ricas a figuras 

livremente desenhadas – novamente, como desenhos animados: essa elaboração 
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de gráficos permite criar personagens que mostram feições humanas, reproduzindo 

fielmente o mundo real. 

 

 
FIGURA 10 CALL OF DUTY 

 

Para mostrar que os gráficos estão cada vez mais elaborados, observe os soldados 

de Call of Duty, outro jogo muito famoso. A riqueza de detalhes e definição da 

imagem mostra que realmente houve muita mudança do Atari até aqui. 

 

O desenvolvimento dos consoles levou a uma espécie de subproduto: os games 

portáteis, ou minigames – que viriam a se tornar a base para as atuais plataformas 

de jogos casuais. 

 

O jogador agora não mais precisaria se postar diante da TV por alguns minutos – 

algumas horas, em muitos casos – para se dedicar a seu divertimento; os portáteis 

seriam ativados por pilhas e caberiam em mochilas, bolsas e bagagens. 

 

No início, no entanto, eram aparelhos bastante limitados: os minigames traziam 

apenas um título de jogo e, para dispor de variedade, muitas crianças tinham 

coleções de aparelhos para poder jogar algo diferente a cada vez. 

 

   
FIGURA 11 MINIGAMES 
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O mais conhecido desses minigames é o da figura central acima: o Tetris, criado na 

Rússia em 1984, mas que ganhou popularidade principalmente a partir dos anos 90. 

Facilmente encontrável à venda, sua ausência de cores – ao menos nas versões 

mais antigas – tinha menos apelo infantil que os jogos desenvolvidos para consoles. 

O jogo, além disso, oferecia um grau de complexidade alto para a capacidade de 

coordenação motora de crianças, e por tudo isso estas não se interessaram muito – 

ainda que continuasse a ser visto como brinquedo infantil. O jogo, no entanto, teve 

apelo entre os adultos, que passaram a jogá-lo.  

 

 

 

 
FIGURA 12 GAMEBOY E PS 

 

 

Já nos anos 90, com o advento da telefonia celular, logo surgiram os aparelhos de 

telefone com jogos embutidos. Os recursos gráficos nesses primeiros dispositivos 

também eram pobres: telas verdes, sem cores e sem elementos que atraíssem 

tanto. Mesmo assim, por serem aparelhos que em alguns casos chegaram às mãos 

de pessoas já familiarizadas com o Tetris e com outros videogames, os jogos lá 

embutidos já eram procurados – não raras vezes, conter um jogo ou não poderia ser 

o fator decisivo a levar à compra de um telefone celular. 
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FIGURA 14 JOGOS EM CELULARES 2 

 

 

 

 

Hoje em dia, aparelhos celulares têm tecnologias avançadíssimas, o que permite 

que operem jogos cada vez mais complexos e ricos em detalhes e informações 

visuais – e, portanto, cada vez mais pesados em termos de armazenamento de 

dados nas memórias cada vez mais capazes desses pequenos aparelhos. 

 

O iPhone, da Apple, tido como epítome do desenvolvimento desse tipo de tecnologia 

móvel, mostrou que, mesmo em tela minúsculas, o consumidor de games quer 

realismo e perfeição em seus gráficos – e para isso os fabricantes desse tipo de 

aparelho precisaram acompanhar as demandas dos consumidores, fossem 

jogadores habituados ou ainda desconhecedores dos jogos digitais. 

 

Tanto é assim que, hoje, um argumento forte de venda de aparelhos celulares é o de 

que eles permitem rodar ou não games avançados – a ponto de a busca por um 

aparelho que faça apenas aquilo que os telefones têm como função central, ligações 

telefônicas, ter se tornado estranha, como diz Jenkins (2009): 

 

 

 

 

 

 



	   53	  

 

 

 
Não queria câmera de vídeo, câmera fotográfica, acesso à Internet, 
MP3 player ou games. Também não estava interessado em nenhum 
recurso que pudesse exibir trailers de filmes, que tivesse toques 
personalizáveis ou que me permitisse ler romances. Não queria o 
equivalente eletrônico do canivete suíço. Quando o telefone tocar, 
não quero ter de descobrir qual botão apertar. Só queria um telefone. 
Os vendedores me olharam com escárnio; riram de mim pelas 
costas. Fui informado [...] de que não fazem mais celulares de função 
única. Ninguém os quer (JENKINS, 2009, p. 31). 

 

 
 

                 
FIGURA 15 ARCADE E X-BOX  
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1.5  OS JOGADORES 
 

Jogos não são mais, se é que um dia de fato foram, úteis apenas como uma forma 

de entretenimento. Muitos já os utilizam como ferramenta para se aprimorarem – 

como instrumento para aprendizado de um idioma, para conhecerem mais a fundo 

assuntos específicos – um jogo como Assassin’s Creed, por exemplo, pode levar o 

jogador a pesquisar mais sobre a Idade Média – período em que a ação ocorre; Sim 

City, por sua vez, pode levar alguém a se interessar por engenharia ou urbanismo, 

entre outras finalidades. 

 

Também se desfaz hoje o mito de que só os muito jovens é que são os principais 

jogadores. Como diz Mattar (2009), é ilusão achar que só jovens jogam games hoje: 

pessoas de diversas faixas etárias e ocupações – incluindo, por exemplo, diretores 

de empresas – também jogam. Ele ainda destaca que experiências e afinidade com 

games como ferramentas de aprendizagem são uma característica crescente 

também entre as pessoas que entram na educação superior e no mundo do 

trabalho. 

 

Mesmo porque, como aponta Xavier (2010), os jogadores com mais de 18 anos de 

idade passam dos 69%, um número expressivo, ao lembrar que jogos sempre foram 

vistos como algo para crianças – e enfatizado ainda por 25% dos jogadores que 

passam dos 50. 

 

1.5.1 OS JOVENS QUASE JOVENS 
 

O exposto até aqui pode parecer reforçar, numa primeira leitura, o mito de que 

apenas os jovens se interessam pela inovação. Isso, no entanto, não corresponde 

aos fatos: as gerações anteriores tiveram que se inserir nesse novo mundo de 

relações e atividades on-line. Estar conectado é quase o único modo de vida que a 

geração atual conhece, e para as gerações anteriores se tornou uma condição sine 

qua non para se estar inserido na realidade. 

 

Blinka e Smahel (2011) mostram que a maior parte dos jogadores, no universo dos 

videogames, é formada por homens, com idade média de 25 anos; isso derruba o 
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mito de que o público dos jogos digitais são principalmente crianças. Esses jovens 

adultos são jogadores assíduos e têm condições criticas para escolher o que vão 

jogar ou não, assim como para avaliar se um jogo os auxiliará no entendimento de 

um tema especifico. 

 

Também desfazem esse mito de que jogo é coisa para crianças outras pesquisas 

que mostram que não só pessoas de 25 anos em média se interessam pelos games, 

mas pessoas em posições de comando dentro de empresas são adeptas dos jogos 

digitais (MATTAR, 2009). 

 

Isso mostra que os jogos chegam a um público não só adulto, como também 

profissional e academicamente qualificado. Um jogo não precisa necessariamente 

ser algo que exija apenas de jogadores infantis: ele pode ser pensado para exigir 

mais de jogadores intelectualmente mais bem capacitados, utilizar contextos mais 

arrojados e envolver o jogador em tarefas que façam com que ele crie, imagine, 

calcule melhores soluções para os problemas que o jogo oferece. 

 

Estudo da ESA – Entertainment Software Association, consultoria americana 

especializada em videogames – mostra que o jogador médio tem 30 anos de idade, 

com um histórico de 13 anos de contato com os jogos digitais, e que 68% – quase 

dois terços, portanto – dos jogadores têm mais de 18 anos de idade. As mulheres 

são quase metade do universo de jogadores, correspondendo a 45% desse público, 

e a proporção de adultas que se engajam em jogos digitais supera a de 

adolescentes do sexo masculino com 17 anos ou menos – são 31% contra 19% 

respectivamente. 

 

O mesmo estudo mostra ainda que o jogo digital, para esse público adulto, tem na 

interatividade um grande atrativo – 62% desse público joga com parceiros, em 

pessoa ou on-line. O jogo também é parte da rotina de uma porção significativa 

deles – 77% se dedicam ao jogo com esses parceiros ao menos uma hora por 

semana. 

 

Se a interatividade é um grande atrativo, a mobilidade associada ao jogo – a 

possibilidade de disputar uma partida enquanto se encontra em deslocamento – 
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também é um estímulo: 36% deles utilizam smartphones para jogar. A inserção 

desse público adulto no universo dos games ajudou a dissipar a impressão de que 

estes teriam um efeito deletério sobre seus filhos: 52% das pessoas consultadas 

pela ESA consideram os videogames uma influência positiva; 71% veem nos jogos 

digitais uma fonte de estímulo mental ou educativo; e 59% os consideram um 

instrumento de aproximação entre os membros da família. 

 

Outra consultoria americana, a Newzoo, dispõe de dados específicos sobre o perfil 

do jogador no Brasil: 35 milhões de pessoas no país jogam jogos digitais – número 

que corresponde a mais de três quartos, ou 76%, do universo de usuários de 

internet no país. Isso coloca o Brasil em quarto lugar no mercado mundial de 

videogames – atrás apenas de EUA, Rússia e Alemanha. Desses 35 milhões de 

jogadores brasileiros, 19,2 milhões são do sexo masculino. Já entre os 15,8 milhões 

de mulheres que jogam, 77% preferem os jogos casuais. 

 

 

1.5.2 A GERAÇÃO DOS NATIVOS DIGITAIS 
 
Ambientes públicos hoje em dia dão uma dimensão do quanto nossas atividades 

cotidianas, das estritamente profissionais às mais fúteis, estão indissociavelmente 

ligadas à tecnologia móvel: numa estação de metrô ou num ponto de ônibus, nas 

filas e praças, todos acompanham atualizações de perfis em redes sociais, conferem 

e-mails, leem notícias ou mesmo participam de algum jogo digital em tablets e 

laptops cada vez mais leves, portáteis e poderosos. A necessidade de acompanhar 

as evoluções no mundo e na vida via esses dispositivos já invadiu até ambientes 

mais íntimos: aniversários, batizados e encontros familiares tendem a ser pontuados 

por pessoas que checam a todo momento seus smartphones. 

 

Entre esses que não cansam de checar como vai o mundo virtual a cada instante 

estão principalmente os chamados nativos digitais: esses são os nascidos em um 

mundo que já então não se lembrava mais como era não haver computadores e a 

internet. On-line é sua condição default. Relações sociais, profissionais, acadêmicas, 

afetivas, não há laço que não se estabeleça por meio digital – inclusive tornando o 

contato em pessoa uma quase obsolescência. Como diz o pesquisador Marc 
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Prensky (2001) apud Mattar (2009), esses nativos da linguagem digital têm uma 

sensação positiva em relação à tecnologia – ou seja, sentem-se mais confortáveis 

com o uso de aparelhos eletrônicos que em qualquer relação interpessoal não 

mediada por um recurso eletrônico. 

 

A presença das tecnologias de comunicação, no entanto, não é exclusiva das 

relações da geração dos nativos digitais, ou geração Y, como também é chamada a 

geração dos alunos de hoje. As gerações anteriores, ainda presentes, adotaram 

grande parte desse modo de vida. Esses são os chamados imigrantes digitais – os 

que, alfabetizados em modos de aprendizado, trabalho e relacionamentos pessoais 

que prescindiam dos meios eletrônicos, rapidamente precisaram fazer a migração 

para esse novo mundo. Entre esses estão os professores ainda em atuação hoje, 

que tentam incorporar à sua metodologia os jogos digitais.  

 

Próprio da geração Y é a busca da inovação, visto que essa é a condição de tudo 

aquilo que compõe sua realidade. Mas não se trata de esperar que alguém inove por 

eles: os nativos digitais inovam por iniciativa própria, porque seria estranho a essa 

geração não tentar inovar. 

 

Afinal, apesar de já terem encontrado um mundo conectado à World Wide Web, 

ainda predominam modos de educação, de trabalho e de relacionamentos afetivos 

próprios de uma geração anterior à deles; tendo à disposição equipamentos que 

tornam a comunicação e a transmissão de conteúdos virtualmente instantâneas, a 

realização de projetos em conjunto pode no mínimo ser, em muito, acelerada. 

 

Tapscott (2010) avalia que, na concepção dessa nova geração, aprender, estudar, 

trabalhar e se relacionar não precisam acontecer sempre da mesma forma – e, se 

bem conduzidos, os alunos aceitam e apoiam ter o aprendizado lastreado em uma 

atividade lúdica com objetivo educacional bem estabelecido.  

 

Aliada à característica da inovação está a da informalidade: hierarquias e processos 

padronizados dizem pouco aos nativos digitais. A iniciativa para inovar esbarra nas 

noções ainda em vigor de autoridade e hierarquia, que tendem a atrasar avanços, 

devido a etapas que precisam ser seguidas sem que isso signifique mais eficiência 
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para realizar uma determinada tarefa. Valorizar a flexibilidade das regras e abrir 

caminho para que se escolha a ferramenta mais adequada a uma determinada 

tarefa é o que essa geração valoriza, como ressalta Oliveira (2010); e só aceitam 

novas formas de aprender e interagir que não sejam por eles imaginadas se forem 

bem explicadas as razões. 

 

 
1.5.3  O PENSAMENTO MULTILINEAR 
 

Os gamers nativos digitais também desempenham atividades e apresentam 

comportamentos mais produtivos quando expostos a processos randômicos e não 

lineares. Eles não precisam de um desenvolvimento passo a passo, pois pensam 

multilinearmente (MATTAR, 2009), lidam com diversas entradas de informação 

simultâneas; isso, no jogo, se manifesta na forma das diversas atividades, todas 

operando ao mesmo tempo. 

 

Acostumados às múltiplas solicitações que sua atenção recebe, quando lidam com 

comunicadores instantâneos instalados em celulares, tablets e laptops, muitas vezes 

conduzindo um número indefinido de conversas simultaneamente com diversas 

pessoas diferentes, ao mesmo tempo em que acompanham a realização de outras 

tarefas – ouvem música, preparam trabalho escolar ou profissional, entre outras –, 

na hora do jogo estão treinados para lidar com muitas coisas acontecendo ao 

mesmo tempo. 

 
Fazer questionamentos constantemente, demonstrar ansiedade e 
impaciência em quase todas as situações, desenvolver ideias e 
pensamentos com superficialidade, buscar viver com intensidade cada 
experiência, ser transitório e ambíguo em suas decisões e escolhas – essas 
são algumas das principais características atribuídas à geração Y  
(OLIVEIRA, 2010, p.63). 
 
 

Nativos digitais dão muito valor ao compartilhamento de informações entre si, sejam 

elas pessoais, sobre o mundo, sobre um universo de interesse comum o que acabou 

por pavimentar a trilha para as atuais formas de relacionamento: “Não se trata mais 

de saber se os relacionamentos são profundos ou superficiais: o que conta é se são 

muitos e se oferecem experiências intensas” (OLIVEIRA, 2010, p.67). Essa 
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característica permeia o mundo dos jogos fazendo com que não só se ajudem entre 

si a conhecer os games e suas chaves de sucesso como para competir mesmo que 

à distância.  

 

Essa plasticidade que o jogo oferece também agrada à geração Y, e às demais que 

se engajaram nesse jogo; customizar é um fator constituinte de quase tudo em que 

os nativos digitais se envolvem (TAPSCOTT, 2010). Cada indivíduo on-line no 

momento em que joga usufrui do mesmo produto, mas o personaliza de modo a 

torná-lo um objeto único, ao qual possa atribuir um conjunto de características que o 

mesmo jogo, desempenhado por uma outra pessoa, não terá, porque só ele poderia 

atribuir aquelas características específicas. Mattar (2009) ressalta justamente a 

liberdade de cada jogador para descobrir ou criar nos ambientes de games arranjos 

de aprendizado, rotinas que possam seguir que para eles sejam as mais eficazes. 

 

Uma tarefa profissional e um jogo podem ser, para a geração dos nativos digitais, 

atividades indistinguíveis com respeito à importância (MATTAR, 2009). Ambas 

dependem de comprometimento – o trabalho, por ser a atividade que mantém o 

jogador inserido em uma rede social mais ampla que apenas a de suas relações de 

amizade e parentesco; o jogo, por ser uma atividade em que se engaja de modo 

totalmente voluntário, e lá permanece por ser uma fonte de prazer sem equivalente 

no mundo real. 

 

O jogo pode ter, no entanto, a vantagem adicional em relação ao mundo profissional, 

que é o de que dele se pode entrar e sair quando se achar conveniente. A saída do 

mundo do trabalho, com exceção de casos muito específicos e raros, pode trazer 

consequências rigorosas para o indivíduo; já do mundo virtual, tal como o 

engajamento é voluntário, o desengajamento também o é – e mais: a volta a ele é 

igualmente voluntária, ao contrário do que acontece caso se deixe um emprego. 

 

A facilidade de ir e voltar a um mundo não real, no qual tanto se pode abstrair a 

realidade e viver o momento lúdico descomprometido do mundo real quanto 

experimentar e desenvolver estratégias para lidar com o mesmo mundo real, é um 

traço extremamente valorizado do universo dos games digitais. 
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1.5.4 A INTERAÇÃO COM UM AMBIENTE DE JOGO DIGITAL 
 
Para mostrar melhor como pode ser feita a interação do jogador com o ambiente 

virtual foi escolhido o jogo Big Business para ilustrar os exemplos. 

 

 
FIGURA 16 – BIG BUSINESS TELA DE INÍCIO 
 
O jogo digital a ser aqui trabalhado será de simulação. O jogo foi produzido pela 

empresa Game Insight, e está disponível no site de relacionamento facebook, para 

aparelhos com Android e IOS, celulares e tablets. 

 

	  
FIGURA 17 BIG BUSINESS - CIDADE 

 

O jogador tem o poder de construir uma cidade como desejar, tendo, no entanto, de 

lidar com as dificuldades de administração então decorrentes de seu plano de 
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urbanização – como por exemplo, a cada novo prédio que pretende construir, é 

lembrado de que precisa de mais trabalhadores para dar conta de todo o serviço; 

para colocar mais produtos no mercado, tem que providenciar a obtenção de 

matéria-prima, a construção de mais fábricas e linhas de produção e o planejamento 

de linhas de distribuição. 

 

É um jogo dotado de complexidade, com muitas etapas, cada uma com um tempo 

diferente de realização, e com valores monetários que o jogador precisa administrar, 

a fim de atingir o objetivo: fazer a cidade crescer cada vez mais. 

 

Apesar de cada jogador poder montar a cidade da maneira que desejar, o jogo vai 

disponibilizando os elementos conforme o avanço e crescimento da cidade. As 

primeiras opções são as fazendas que, de acordo com o pedido de quem joga, 

produz leite, carne, trigo ou cana de açúcar no primeiro momento.  

 

Em seguida, é possível construir as indústrias para onde o jogador deve enviar a 

matéria-prima para a confecção do manufaturado, como por exemplo a cana de 

açúcar transformado em cubos de açúcar, ou o trigo em farinha.  

 

Ao final de cada produção o estabelecimento fica vago para uma nova escolha de 

produção. E, em algumas vezes, ele demonstra que há lixo para ser recolhido e 

deve ser levado para a fábrica de reciclagem, de onde sairão elementos necessários 

para a fabricação de embalagens que serão necessárias para a produção de outros 

produtos, tais como papel, vidros e latas. 

 

Em cada estabelecimento o jogador tem que ter o controle do que fabrica e do que é 

necessário para tal fabricação. É preciso recolher o lixo para reciclar e fazer um 

calendário, mas também é preciso ter tinta, que é feita em outro lugar. Tudo fica 

armazenado no centro de distribuição que é de onde saem os ingredientes para a 

produção dos industrializados. É no centro de distribuição, que o jogador pode 

escolher o que vai vender para conseguir mais dinheiro para poder produzir mais, 

comprar novas fazendas ou fábricas. 
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Esse tipo de jogo oferece uma fonte rica em oportunidades interativas, com margens 

de risco excepcionalmente baixas. Dentro de um ambiente sem riscos, onde possa 

experimentar linhas de ação cujo potencial para resultados negativos seja 

considerável, o jogador pode, por assim dizer, colocar tudo a perder: nada do que 

vier a perder ali causará danos a uma linha de produção, a uma cadeia de 

distribuição, a fornecedores ou consumidores reais. O aprendido ali poderá servir de 

referência para o desempenho de um profissional que o utilize como espaço de 

experimentação; esse aprendizado será uma fonte importante de estímulos no futuro 

(SINGER, 2007).  

 

A favor da ideia de que os jogos fornecem uma base para experimentar soluções, 

correr riscos e desenvolver estratégias que sirvam de referência para situações reais 

está o fato de que jogos, de modo geral, e os do tipo do Big Business em particular, 

compõem-se das informações do cenário real – funcionando, assim, como uma 

espécie de mapa da realidade; não são, portanto, isolados do seu ambiente cultural 

(ZIMMERMAN, 2009). Agir neste mapa virtual da realidade pode, portanto, produz 

nesse ambiente controlado do jogo os efeitos que a ação produziria na realidade – 

sem, no entanto, resultar nas consequências reais que dela adviriam.  

 

No Big Business, apesar de o jogo ter suas regras e um andamento limitado 

conforme avança, aumentam as possibilidades do que o jogador pode fazer em cada 

etapa: ele define se seu objetivo é ter mais dinheiro, deixar a cidade mais bonita, ter 

um número de fábricas maior que o do concorrente ou algum outro. O jogo é o 

mesmo, mas jogado de formas diferentes por seus jogadores: cada um escolherá 

seu desafio.  

 

Vencer esse desafio auto imposto pelo jogador – eis aí a base do prazer 

proporcionado pelo jogo (CAILLOIS, 1986): o esforço empregado na execução de 

suas tarefas e o domínio dos meios para realizá-las e superá-las estão entre os 

principais fatores a prenderem o jogador.  

 

A sincronicidade também contribui para fazer o jogador prosseguir na partida – ou 

seja, a possibilidade de se engajar em uma tarefa que outros, como ele, estão a 

executar no mesmo momento, de qualquer lugar em que estejam. Isso é possível 
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porque o jogo é disputado por pessoas que dispõem de uma conexão à internet e 

um perfil em uma – ou mais de uma – das muitas redes sociais disponíveis. Ou seja: 

é um fenômeno da existência on-line, onde a maior parte das pessoas hoje, e da 

quase totalidade dos jovens, passa boa parte de seu tempo.  

 

Sendo um jogo desenhado para a interação entre seus jogadores, no Big Business o 

jogador entra em contato com outros, tanto para ver o desenvolvimento de outras 

cidades como para pedir ajuda com desafios impostos pelo próprio jogo a fim de 

estimular a comunicação entre os participantes; todos dispõem inclusive de um 

fórum de discussão, para falar de avanços e dificuldades.  

 

	  
FIGURA 18 JOGADORES QUE COMPARTILHAM NO FACEBOOK O JOGO BIG 
BUSINESS 

 

Tapscott (2010) explica que isso reflete o desejo dos jovens nativos digitais de saber 

o que outros jogadores pensam, pois se importam em construir redes on-line de 

influência. Nessas redes, muitas vezes o que nasceu como uma discussão sobre 

uma estratégia de jogo torna-se um espaço mais amplo para debates, em que são 

discutidas desde tendências da moda e lançamentos de novos produtos e serviços 

até questões políticas, ambientais e de cunho mais social. Importa a eles, em suma, 

estarem conectados.  

 

O jogo digital, no entanto, trabalha um ponto estratégico, que pode muito bem ser o 

fiel na balança em favor dessa forma de comunicação: ele está radicado na 

apresentação visual de suas informações e de seus elementos. Não há descrições 

textuais num jogo, à exceção de alguma possível instrução a ser dada antes do 

início de alguma fase; nada que seja indispensável para que o jogador compreenda 

a ação lhe chega via texto.  
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FIGURA 19 DUAS FASES DE PRODUÇÃO DO BIG BUSINESS 

 

Os jogadores passam, assim, a fazer a leitura visual da tela do jogo, e o que seriam 

os próximos passos em uma determinada fase, ou em um dado desafio, são, por 

assim dizer, intuídos: o jogo comunica, através dos diversos elementos que estão 

em movimento na tela, o que é preciso fazer. 

 
Uma das características dos games é que os jogadores determinam 
como aprendem. Nos ambientes de games, os próprios usuários são 
livres para descobrir e criar arranjos de aprendizado que funcionem 
para eles (MATTAR, 2009, p.19). 
 

 
A transmissão de conhecimentos via texto, em um jogo digital, é, portanto, marginal, 

incidental. A geração dos nativos digitais primeiro entende a forma; depois, se disso 

sentir necessidade, volta-se ao texto (MATTAR, 2009).  

 

Esse apelo ao visual reflete a liberdade que essa geração exige em relação ao 

entendimento das regras: o ensino por etapas, linear, característico do texto, por 

sequências que estão encadeadas e de crescente complexidade, já não serve mais, 

ou ao menos não produz os mesmos resultados. Essa geração gosta de 

experimentar antes que lhes digam o que fazer: buscam entender o software 

sozinhos e, por assim dizer, entender a dinâmica do jogo. Visualmente, diversos 

componentes e personagens do jogo se manifestam simultaneamente, e não há 

condição de esperar que se entenda uma determinada etapa, ou um elemento 

específico, para só então fazer sentido do jogo como um todo. Apreende-se de uma 

vez o quadro como um todo e age-se a partir daí.  
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Saberem-se parte de uma rede, no entanto, é parte do motivo para habitarem o 

mundo virtual; o que se faz nesse espaço on-line é buscar maneiras de colaborar 

com projetos de outros habitantes desse espaço com quem descubram partilhar 

interesses – desde a superação de um obstáculo em um jogo como o Big Business 

até a execução de um projeto profissional arrojado – e de buscar colaboradores para 

seus próprios projetos. Essa colaboração pressupõe cooperação – ou seja, busca 

conjunta de uma meta comum – e coordenação – sincronia de esforços para tornar a 

buscar mais eficiente (MCGONIGAL, 2012). 
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A Semiótica é a ciência geral dos signos, fornece uma linguagem geral aplicável a 

qualquer espécie de linguagem ou signo, e assim é aplicável à linguagem da ciência 

e aos signos específicos que são usados na ciência (MORRIS, 1967, P.6). 

A importância da semiótica esta principalmente no fato de que nos ajuda a 

compreender a realidade a nossa volta através de todas as formas de comunicação, 

identificando e apontando tanto as formas possíveis de se comunicar como os 

elementos para que essa comunicação exista. Se Semiótica é uma ciência que 

ajuda a ler o mundo, ela pode auxiliar a ler o mundo virtual, o mundo dos games. 

 

Para essa avaliação a primeira tricotomia é de qualidades do signo: Ícone – tem 

semelhança com o objeto, Índice – quando o signo tem uma relação direta com o 

objeto, indício e Símbolo é quando o signo possui uma relação convencionada, 

denominação combinada, que são ensinadas para o momento que precisarmos 

dele. 

 

 
Do ponto de vista das influências sobre a imaginação, talvez o 
impacto mais forte possa vir do jogo de simulação, com indicadores 
de que tal brincadeira continuará a ser uma importante fonte de 
estímulos no futuro. A atração pela simulação dos jogos de 
computador está em suas oportunidades interativas aparentemente 
inofensivas (SINGER, 2007 p. 128). 

 

 

Peirce anunciou que os signos que fazem a semiose da realidade. Se encaixam em 

uma cadeia para que haja a construção de uma ideia. Essa realidade, como 

comenta Teixeira Coelho, também pode ser dividida em três momentos: 

Primeiridade – é o nível do sensível – o signo; Secundidade – nível do evento – o 

objeto; e a Terceiridade – nível da razão – interpretante. 

 

Ao ver que o jogo é uma linguagem assim como a linguagem é um jogo, é possível 

perceber a dimensão da teoria. Estudando os meios pelos quais o homem se 

comunica, Faz-se aqui a ponte com o paralelo que Wittgentein (1995) fez entre jogo 

e linguagem. Mesmo porque cada jogo é um universo à parte, com seus próprios 

códigos a serem explorados. Lembrando ainda que é um campo muito amplo: 
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A teoria linguística, cujo objeto de análise é a linguagem – que não 
deve ser entendida como simples sistema de sinalização mas como 
matriz do comportamento e pensamento humanos – tem por objetivo 
a formulação de um modelo de descrição desse instrumento através 
do qual o homem enforma seus atos, vontades, sentimentos, 
emoções e projetos (COELHO NETTO, 1999, p.15). 
 
 
 

Serão usadas, portanto, para esta análise, a Sintaxe, que é o estudo da relação 

formal dos signos entre si; a Semântica, que é o estudo das relações das aplicações 

dos signos; e a Pragmática, que, por sua vez, é o estudo da relação dos signos com 

a ação do intérprete. Apesar de, a primeira vista os jogos mostrarem mais potencial 

somente para a práxis pois é algo que deve haver uma interação, portanto uma 

ação, precisamos dos outros elementos para chegar a ela. 

 

 
Mas o pragmatismo não se propõe a dizer no que consiste os 
significados de todos os signos, mas, simplesmente, a estabelecer 
um método de determinação dos significados dos conceitos 
intelectuais, isto é, daqueles a partir dos quais podem resultar 
raciocínio. (PIERCE, 2003 p 194). 

 

 

É possível aplicar ferramentas da linguística ao jogo, uma vez que ele é uma 

linguagem. Assim como um grupo de palavras deve estar articulado num conjunto 

conforme as regras para formar uma oração, é necessário um encadeamento de 

peças do jogo para formar um enunciado. Somente um grupo de frases organizado 

conforme sua sintaxe forma um texto – o mesmo se aplicando ao universo do jogo, 

no que diz respeito a seus próprios elementos; ao articular esses elementos  – as 

regras – morfologia, seus papéis – semântica e sua organização com as peças  –

sintaxe,  se faz a linguagem do jogo todo. 

Ler o jogo é, então, entender sua jogabilidade – entender aquilo que faz com que ele 

aconteça, identificar seus signos e para que servem. Todo jogo tem sua história: 

trata-se de um texto construído entre dois falantes coletivos, sendo jogadores entre 

si ou o jogador com a máquina, obedecendo sempre à gramática criada pelo game. 

O discurso de cada falante é preparado usando as referências de uma estrutura 

predefinida, mas altamente adaptável, às intervenções do interlocutor de acordo com 
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cada jogo – o que faz a linguagem ter dialetos próprios para cada jogo, fazendo uso 

sempre da mesma experiência. 

 

2.1 O NÍVEL PERCEPTÍVEL 
 

É o primeiro contato com o jogo: assim que o usuário o escolhe, abre-se o ambiente 

lúdico na tela. Quando, dentre várias opções de título, o jogador escolhe aquele, e 

no momento em que o jogo aparece, é mostrado na tela, é que esse momento 

acontece. Muito rápido, o nível perceptível é quase imperceptível. Para embasar a 

teoria a seguir, foram escolhidos três tópicos: ícone, primeiridade e sintaxe. 

  

 

2.1.1 ÍCONE 
 

O Ícone, para a semiótica, é um signo visual, uma imagem que representa o objeto 

por força de semelhança. Ícones são signos que podem ser usados no lugar do 

elemento representado. Muitas vezes o ícone apresenta uma relação de 

proximidade sensorial ou emotiva em sua representação. 

 

Sendo uma representação quase exata, pode também ser chamado de signo 

substituto pois está em condição de sugestão do próprio objeto, tamanha é a 

semelhança. 

 

 

2.1.2  SECUNDIDADE 
 

Primeiridade é a qualidade da consciência imediata, é uma impressão, a 

espontaneidade, o primeiro pensamento na mente. Todo signo passa por esse 

estágio. Momento não analisável, pois sua imediaticidade permite apenas ao 

receptor uma sensação – ao reagir ou refletir sobre o signo já passou-se para outra 

fase. A primeiridade diz respeito aos signos que não estabelecem entre si qualquer 

tipo de relação: é apenas existencial – o sentimento como qualidade. 
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Como já apontado anteriormente no exemplo, a parte visual dos games pode ser 

apontada como a primeiridade, pois a sensação estética é levada em consideração 

por muitos players na hora de escolher um título para jogar. 

 
 

                  
 

             
FIGURA 20 – CAPAS DE JOGOS DE PET HOTEL – COMPARAÇÃO 

 

Aqui estão quatro exemplos de como o mesmo tema pode ser abordado de formas 

diferentes. As propostas dos jogos acima são diferentes não só pelo projeto gráfico, 

mas também para o tipo de público. No mercado, esses quatro tipos têm a 

nomenclatura de 1- infantil, um desenho muito colorido e que chama a atenção das 

crianças pelos animais; 2– adulto estilizado, muitos chamam esse estilo de jogos 

para meninas; 3 – realista, mais próximo do que se conhece fora dos jogos; e 4 – 

simulação, o jogador tem que agir como se estivesse dentro do jogo 

 

Só de ver a capa do jogo, que estão disponíveis nas lojas virtuais sendo eles pagos 

ou gratuitos, o jogador escolhe aquele que mais vai ao encontro do que lhe satisfaz 

esteticamente sem ao menos se dar conta disso. 
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2.1.3  SINTAXE 
 

A dimensão sintática trata da relação entre os signos de uma mensagem, o modo 

como eles se relacionam e as suas possíveis combinações. 

 
Embora uma inferência sintética não possa, de modo algum, ser 
reduzida à dedução, o fato de a regra da indução sustentar-se a 
longo prazo pode ser deduzido do principio de que a realidade é 
apenas o objeto da opinião final a qual conduziria uma investigação 
adequada (PEIRCE, 2003, p. 155). 

	  
 

Para comunicar, toda língua precisa encadear os seus elementos de forma que o  

conteúdo fique inteligível pelos falantes. Chamamos esse processo de sintaxe e seu 

princípio é que todos os elementos estejam organizados de forma coerente, 

conectados entre si.  

 
Uma língua, então, enquanto um sistema de signos interconectados, 
tem uma estrutura sintáctica de tal espécie que entre as suas 
combinações sígnicas possíveis algumas podem funcionar como 
afirmações, e veículos sígnicos de tal espécie que podem ser 
comuns a um conjunto de intérpretes (MORRIS, 1967, p14). 
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2.2  O NÍVEL DE CONTATO 
 

Depois do nível perceptível, que é muito breve, o nível de contato é o momento de 

busca pela adequação, pelos elementos que mostrarão a que o jogo se propõe. É 

quando responde-se à pergunta: “o que será que eu tenho que fazer nesse jogo?”. 

Não foi dito se a passagem por este nível é rápida ou devagar: seja qual for o tempo 

levado somente depois de feita a decodificação dos elementos expostos no 

ambiente do jogo é que passamos para a terceira fase, para tirar conclusões. Aqui, 

ainda, a sensação causada pelo jogo e a busca por informações acerca dele 

passam por índice, secundidade e semântica. 

 

 
2.2.1 ÍNDICE 

 

O Índice, dentro da Semiótica, é um signo indicador. É quando o significante remete 

ao significado tomando como base a experiência vivenciada pelo intérprete. Facilita 

uma conexão entre as mensagens, pois faz conexão entre dois ou mais signos 

Muitas vezes pode ser entendido como um signo que representa outro signo ou 

parte dele. 
 

Índice é o signo que se refere ao objeto denotado em virtude de ser 
diretamente afetado por esse objeto. O signo inicial tem alguma 
qualidade em comum com o objeto e, assim,  não deixa de ser um 
certo tipo  de ícone, um ícone especial, embora não seja isto que o 
torna um signo, mas sim, o fato de ser modificado pelo objeto 
(COELHO, 1983, 58). 

 

 

Conclusões podem ser tiradas a partir de um índice que é a indicação de outro 

signo, algo concreto, um objeto imediato. Todos os índices fazem uso de ícones.  
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2.2.2 SECUNDIDADE 
 

Momento em que o signo afeta a mente e a mente reage. A Secundidade é a 

existência e a prontidão para a reação.  Assim sendo, é quando o sujeito lê 

com compreensão e profundidade de seu conteúdo. 

 

A observação e aceitação para entrar no jogo estão na secundidade quando o 

jogador se abre para entender o que o jogo propõe. 

 
Os jogadores tem de aprender o sistema, entrar oficialmente no jogo e 
começar a jogar. Este é um verdadeiro obstáculo para os jogadores: 
eles devem atender ao conjunto inicial de tarefas que se encontram 
na beira do círculo mágico; devem executar corretamente os rituais de 
entrada (ZIMMERMAN, 2009, P.55). 

 
 
 
2.2.3 SEMÂNTICA 
 
Tornar-se-á também claro que, justamente como um signo individual é 

completamente caracterizado ao fornecer-se a sua relação a outros signos, objetos 

e utilizadores, a semântica é considerada o estudo do significado. 

 

Um bom exemplo é ao utilizar o corretor ortográfico de um programa de texto no 

computador: a máquina é capaz de fazer correções com as regras da sintaxe, mas 

incapaz de fazê-lo no campo da semântica. 

 

Os talentos cognitivos dos jogadores também entram em linha de conta quando se 

fala sobre como proceder em relação às regras de cada jogo. Gebauer e Wulf 

destacam que um jogador levado a executar uma ação particular já terá percebido, 

em situações anteriores – guardadas na mente como paradigmáticas – “como o jogo 

funciona e o que ele tem que fazer”. 

 
No aprendizado ele agarra algumas possibilidades em questão e as 
experimenta até que ele tenha encontrado a certa, aquela mais 
apropriada para a situação (...) quem aprende um jogo, como uma 
criança nesse exemplo, já conhece a maioria das características do 
jogo. Já conheceu vários jogos e também já adquiriu anteriormente 
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várias técnicas de jogo. A cognição e a reflexão podem 
desempenhar um papel importante  quando alguém ainda não tem 
experiências, conhecimentos, ou outros pré-requisitos suficientes da 
prática de jogo correspondente. Neste caso, ele pode deixar claro o 
desenrolar do jogo a partir daquilo que ele vê e dos esclarecimentos 
recebidos, e deduzir as tarefas que ele próprio  tem que cumprir. 
Portanto, os processos de pensamento podem, em determinados 
casos, substituir experiências e diminuir o caminho do aprendizado. 
Os esclarecimentos do jogo servem para tornar explícito o 
conhecimento implícito. Contudo, este processo intelectual só vai 
funcionar se o aprendiz dispuser de experiências suficientes de jogo 
(GEBAUER e WULF, 2004, p. 170). 

 
 
2.3 O NÍVEL DE INTERAÇÃO 
 
 

Em suma, o jogo definitivamente está no prazer de superar o 
obstáculo, mas um obstáculo arbitrário, quase ficcional, adaptado ao 
jogador e aceito por ele. Em contrapartida, a realidade não tem 
essas delicadezas (CAILLOIS 1986 p. 21– tradução livre). 

 

 

Logo após a impressão deixada pelo jogo – de se ter percebido se ele se encaixa 

nas características que o jogador procura e da busca por informações que o façam 

entender minimamente qual é o procedimento daquele game – é o momento da 

prática. Hora de jogar, interagir, testar as regras que ele considera ter entendido. Na 

ambiência virtual estão os dados e é no nível da interação que entra o jogador: ele 

vai interferir no que existe na tela. 

 

Depois que decidiu entrar naquele mundo, reconheceu ou se propôs a reconhecer 

seus códigos e aceitar suas regras, testar suas habilidades e as possibilidades do 

jogo, e principalmente é capaz de fazer uma avaliação mais embasada em 

informação e tirar conclusões. O jogador terá como montar estratégias para o 

próprio desenrolar do jogo e ainda, em alguns casos, usar o jogo na vida real – ou 

seja, transpassar a experiência que teve no ambiente virtual para o seu dia a dia. No 

nível de interação estudou-se o símbolo, a Terceiridade e a práxis. 
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2.3.1 SÍMBOLO 
 
Símbolo – abstração, representação, hábito –, representação de uma ideia, 

associação de ideias , é o signo que se refere ao objeto denotado em virtude de uma 

associação de ideias produzidas por uma convenção. 

 

 

Símbolo é um signo que se refere ao objeto denotado em virtude de 
uma associação de ideias produzidas por uma convenção. O signo é 
marcado pela arbitrariedade. Peirce observa que o símbolo é de 
natureza geral, tanto quanto o objeto denotado; mas, como aquilo 
que é geral deve existir também nos casos determinados, pode-se 
dizer que esses casos indiretamente afetam o símbolo, razão pela 
qual há no símbolo uma certa espécie de índice. Mesmo assim, a 
razão da existência do símbolo não deve ser procurada nessa 
afetação, mas em seu caráter convencional, arbitrário. (COELHO 
NETO 1999, p58) 

 

 

É uma convenção semiótica – há, pois, signo toda vez que um grupo humano decide 

usar algo como veículo de outra coisa.  

 
Signos não intencionais - Há sem dúvida casos em que é possível 
identificar a origem cultural de quem gesticula, portanto seus gestos 
possuem uma clara capacidade conotativa. Mesmo sem conhecer o 
significado socializado dos vários gestos, podemos sempre  
reconhecer quem gesticula como um italiano, um judeu, um anglo-
saxão, e assim por diante (ver Efron, 1941), quase como é possível 
reconhecer que alguém fala em alemão ou em chinês mesmo sem 
conhecer nenhuma das duas línguas. E esses comportamentos 
parecem capazes de significar mesmo se quem os emite não é 
consciente de significar através deles (ECO, 2009 p.13). 
 

  

2.3.2 TERCEIRIDADE 

 
Terceiridade corresponde à camada de inteligibilidade, ou pensamento em signos, 

através da qual representamos e interpretamos o mundo. Sucintamente, podemos 

dizer que terceiridade está ligada à nossa capacidade de previsão de futuras 

ocorrências da secundidade, já que não só conhecemos o acontecimento na medida 



	   76	  

de possibilidade natural, como já o vimos em ação, e como tal, já nos é intrínseco. 

Desta forma já podemos antecipar o que virá a acontecer. 

 
2.3.3 PRÁXIS 
 

A dimensão pragmática trata da relação de mensagens que combinam entre si, 

pragmática é não somente o estudo das relações entre língua e contexto que são 

gramaticalizadas como também sua decodificação das estruturas de uma língua. 

 

 

2.4 LENDO O JOGO 
 

Quando o jogador se propõe a começar um novo jogo digital, sua primeira ação é a 

práxis. Ele aprende os movimentos do jogo pela tentativa e erro.  

 

Como afirma Caillois (1986), o que está em questão em um jogo é a maneira de 

vencer, muito mais que vencer em si “... la manera de vencer es más importante que 

la propria victoria y, en cualquier caso, más importante que lo que está em juego.” 

 

 

 

A sintaxe são as peças do jogo, composto por seis doces diferentes, dispostos de 

forma embaralhada. O Candy Crush Saga tem sido uma febre no momento em que 

este texto estava sendo elaborado. 

           
FIGURA 21 TELAS DO CANDY CRUSH 
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A figura acima mostra o caminho que o jogador deve percorrer para avançar os 

níveis em Candy Crush. Esse caminho é índice de até onde o jogo vai e 

principalmente mostra o progresso do jogador. O placar também é um signo indicial. 

Todos os elementos da tela reforçam a ideia do contexto do jogo. 

 

 

 
FIGURA 22 SÍMBOLOS DO CANDY CRUSH 

 

O jogo já apresenta toda a sintaxe em sua programação. É o sistema binário que o 

concretiza. Suas peças já estão expostas. 

 

O elemento sintático é a peça, o elemento semântico é a peça listrada e o elemento 

pragmático é a minha técnica de realizar as façanhas do jogo. 
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FIGURA 23 TELA DA EMILY - DELICIOUS 

O jogo Emily’s Wonder Wedding é da série Delicious da produtora Zylom 

 

Os elementos da cozinha são a sintaxe; quando aparece uma exclamação em cima 

da mesa, o jogador tem que entender que ela está suja e deve limpá-la, e isso seria 

a semântica; a tática que o jogador monta para que seus clientes não fiquem 

nervosos é a pragmática. 

 

A práxis é a prática do jogo – onde o jogador aprende como ele funciona e só depois 

de muito jogar percebe que fazer aquilo pode ser uma opção – juntar duas pecinhas, 

descobrir onde está algo, apertar o botão certo. 

 

Existem fases extras, com nenhuma explicação se escolhido o nível mais difícil. 

O jogo tem esses signos querendo comunicar de propósito, mas o jogador tem a 

sensação de quem descobriu aquilo foi ele – justamente para ter a ideia de 

descoberta. Quem desenvolve o game já pensa nessa questão de signos não 

intencionais que Eco fala. Mas, se são signos não intencionais, porque mostrar que 

eles estão ali se a ideia é que o jogador descubra? 
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3 DO CARTÃO PARA O BOTÃO 
 

“Era como andar na corda bamba entre algo maravilhoso,  
cerebral e transcendental que nos dava oportunidade  

para aperfeiçoarmos a nós mesmos –  
por meio do estudo e da disciplina, 

 fortalecendo a mente como se 
 fosse um músculo” 

Frank Lantz 
 

 

As grandes empresas de entretenimento, especialmente de brinquedos, cada vez 

mais investem em trazer os seus produtos para dentro das telas tecnológicas mais 

avançadas, nos videogames, computadores, tablets e até mesmo na pequenas telas 

dos smartphones – companheiros inseparáveis de muitos adultos que acabam por 

se tornar mais jogadores do que muitos jovens.  

 

Embora os jogos de tabuleiro e os brinquedos sejam, estes sim, ainda voltados 

principalmente para o mercado infantil, tais produtos têm um apelo – muitas vezes, 

um forte apelo – entre os adultos que se inserem no universo dos jogadores de 

videogames, pela nostalgia que despertam, pela curiosidade de ver a nova 

roupagem dos divertimentos, a evolução do formato do tabuleiro e mesmo pela 

disposição de partilhar com os filhos brincadeiras que preenchiam os momentos de 

diversão dos pais quando eram crianças. Seja qual for o ponto no qual a indústria 

dos videogames queira se apoiar, essa apropriação do antigo pelo novo é uma 

tendência atual; o futuro aponta para ter cada vez mais botão do que cartão. 

 

Os jogos e brinquedos, é claro, não miram apenas os adultos: tais formas de 

entretenimento vêm se reciclando e renovando, incorporando elementos que 

também digam respeito às predileções de crianças. Afinal, como dito acima, esse 

mercado ainda tem nas crianças seu público-alvo. A transposição do cartão para o 

botão foi apenas a maneira encontrada pela indústria para levar jogos que 

demandavam dedicação exclusiva e um ponto fixo no espaço para que pudessem 

ser jogados a uma plataforma que o adulto de hoje, ocupado com todas as tarefas 
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Os jogos eletrônicos também têm, para Gularte (2010), o atrativo de que, “na grande 

maioria das vezes, não exigem qualquer tipo de qualidade física e, geralmente, 

trabalham com coordenação, reflexos e cognição”. 

 

Portanto, mesmo quando digitalizados, suas qualidades não desaparecem, mas, 

sim, se ampliam em alguns aspectos e se atenuam em outros – como organização, 

por exemplo. 

 

       
FIGURA 25 ADAPTAÇÃO DO WAR 

 

Caillois  (1986) comenta esse esforço do jogador para “tirar um obstáculo do 

caminho” – o que consiste em uma das principais tarefas de não poucos jogos 

eletrônicos (nos de corrida, ultrapassando adversários e obstáculos; nos de 

simulação, como os de tiro, em matar os inimigos armados; etc.):   

 

 

 

 
FIGURA 26 ADAPTAÇÃO DO IMAGEM E AÇÃO 
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Ao contrário dos jogos de tabuleiro, as versões digitais prescindem de folhetos de 

regras, ou tutoriais: não é preciso ensinar aos novos jogadores como se 

operacionaliza o jogo, pois ele já está institucionalizado. 

 

A aculturação de códigos é feita pelo que se chama de período cultural: trata-se de 

um processo semântico que leva tempo para ocorrer, e que nem todos os indivíduos 

acompanham no primeiro momento. No processo da aculturação pelo qual 

passamos quando do advento dos computadores pessoais, fomos introduzidos aos 

ícones, que formam o léxico por meio do qual nos comunicamos com essas 

máquinas. Esses foram primeiramente usados pela Apple em seu sistema 

operacional e depois pela Microsoft no seu – o  Windows –, colocando-os na tela 

para facilitar o trânsito pelos arquivos nas máquinas – servindo como um atalho para 

um ponto que antes, para ser alcançado, requeria a digitação de muitos códigos por 

parte do usuário. 

 

 
FIGURA 27 ADAPTAÇÃO DO CILADA 

 

A internet operou uma migração dos ícones aprendidos com os PCs, levando essa 

ferramenta ao conhecimento de mais pessoas. Mais gente começou a usar os 

computadores já na era da rede mundial e passou a ter acesso a essa língua 

computacional simplificada. Daí, foi um pequeno passo em direção aos jogos 

digitais, que se valem do conhecimento da língua por seus jogadores e acabam 

introduzindo cada vez mais códigos para continuar a oferecer desafios a seus 

usuários. 
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FIGURA 28 ADAPTAÇÃO DO PULA MACACO 

 

O jogo Pula Macaco, da Estrela, em sua versão não digital pode não despertar muito 

interesse da parte dos adultos; já a versão digital, por ser mais difícil, mais 

engraçada e mais elaborada, atrai pessoas mais velhas a um universo que, muitas 

vezes, elas acreditam não ser o delas – já que não são nativas digitais. 

 

Sem contar que muitos desses jogos têm seus resultados divulgados em sites de 

relacionamento, ficando expostos a todo o grupo de jogadores. Isso faz as pessoas 

se sentirem mais à vontade, por verem que muitas outras também estão jogando. 
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3.1 COMO SE JOGA HOJE EM DIA 
 
Para que a exposição possa prosseguir, é preciso definir o conceito de aculturação, 

de que se fez uso acima. Segundo o dicionário Michaelis, aculturação significa 

mudanças que uma determinada cultura provoca em outra quando ambas entram 

em contato. 

 

Nativos digitais têm acesso ao que os outros pensam, facilitando com isso a troca de 

informações sobre tudo, inclusive sobre os jogos. Em fóruns on-line, eles discutem 

como melhor passar por uma fase, dão dicas para os que não conhecem as regras 

tão bem, ensinam como resolver questões mais elaboradas, muitas vezes dando a 

impressão de que jogam em conjunto mesmo estando completamente sozinhos 

enquanto o fazem. 

 

Esse canal permanentemente aberto de comunicação leva mais e mais pessoas a 

se interessarem por um determinado jogo. Esse processo de troca de informação 

age como uma forma de aculturação, com as culturas diferentes dos diversos 

jogadores influenciando e sendo influenciadas reciprocamente. Como diz Mattar,  

 
eles avaliam diferentemente, utilizando sistemas de reputação on-
line para avaliar posts, pessoas e atividades. Eles jogam 
diferentemente, não mais sozinhos, mas agora em grupos. Eles 
aprendem diferentemente, pois sabem que, no momento em que 
quiserem aprender, existem ferramentas disponíveis para ajudá-los 
(MATTAR, 2009, p. 11). 
 

 

Esse processo de aculturação também contribui para fazer com que o jogador 

prossiga na partida com o entusiasmo que descobriu ao ver-se diante de uma tarefa 

que ele mesmo decretou para si. Tudo isso ocorre de forma síncrona – ou seja, 

outros jogadores como ele estão também engajados na mesma tarefa no mesmo 

momento, em qualquer lugar em que estejam. Isso é possível porque o jogo é 

disputado por pessoas que dispõem de uma conexão à internet e um perfil em uma 

– ou mais de uma – das muitas redes sociais disponíveis. Ou seja: é um fenômeno 

da existência on-line, onde a maior parte das pessoas hoje passa boa parte de seu 

tempo. A cultura, dessa forma, se espalha cada vez mais rápido. 
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Os jogos seguem o desenvolvimento dos aparelhos que possam executá-los, e as 

informações trocadas pelos jogadores se expandem até esse território, da parte 

mais física do jogo digital. Pereira (2009) expõe uma pesquisa em que o resultado  

demonstra que o uso das linguagens observadas na comunicação com videogames 

envolvia não somente a interpretação dos códigos necessários para a interação, 

mas também o domínio dos suportes como a TV, o computador, celular, controles 

remotos, entre outros aparelhos usados para amparar o jogo. 

 

Mesmo sendo necessário o entendimento do uso dos aparelhos, isso não é visto 

pelo jogador como um obstáculo à fruição do jogo: este fala cada dia mais 

fluentemente a linguagem da tecnologia, se sente cada vez mais confortável com 

aparelhos de crescente complexidade de funções. Os jogadores, enfim, têm muita 

facilidade de manusear as plataformas e demonstram bastante  intimidade com os 

botões. O uso de tecnologia para qualquer atividade, inclusive se comunicar com os 

amigos e se divertir, é para eles algo natural. Não haveria de ser diferente nos 

momentos de lazer. 

 

Para McGonigal (2012), o jogo traz características de um trabalho árduo, pois 

defende que, na sociedade atual, não há trabalho suficientemente desafiador para 

as pessoas que desejam ter suas capacidades exauridas. O jogo vem então ao 

encontro dessa necessidade sendo algo extremamente trabalhoso e cada jogador 

pode escolher o nível de dificuldade do trabalho que deseja ter que realizar. 

Segundo a autora, é algo que a humanidade sente prazer em executar. Ela qualifica 

esse trabalho em diferentes tópicos, o de grandes desafios – diversão difícil, o de 

distração – ações previsíveis, trabalho mental – potencializa as faculdades 

cognitivas – trabalho do corpo, de descoberta – motiva a investigação –, o trabalho 

em equipe – enfatiza a colaboração – e o trabalho criativo – ênfase na decisão. 

Todos estes são reconhecidos nos jogos – e nos digitais, aparecem em mais 

evidência.  
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como cultura, os jogos são sistemas abertos. Eles não estão isolados 
do seu ambiente, mas fazem parte dele intrissicamente, participando 
do fluxo e refluxo de idéias e valores que compõem um cenário 
cultural maior. Considerado contextualmente, o círculo mágico não é 
uma cortina impermeável, mas um limite que pode ser atravessado. 
Os elementos culturais de fora do círculo entram e tem um impacto 
no jogo; simultaneamente, os significados culturais propagam-se 
para fora a partir do jogo para interagir com vários contextos culturais 
(ZIMMERMAN, 2009, p. 88). 

  

 

Como afirma Caillois (1986 p. 23), o que está em questão em um jogo é a maneira 

de vencer, muito mais que vencer em si: “... la manera de vencer es más importante 

que la propria victoria y, en cualquier caso, más importante que lo que está em 

juego.” 

 

McGonigal ensina que “os bons jogos são produtivos. Eles estão produzindo uma 

melhor qualidade de vida” (2012, p.59). Essa afirmação tem base nas teorias da 

autora de recompensas intrínsecas, dos seres humanos e que os jogos podem 

oferecer. Esses pontos são o trabalho gratificante, a experiência e a esperança de 

ser bem sucedido, uma conexão social que compartilham realizações e um sentido, 

a sensação de pertencer, admirar e contribuir com algo maior que nós mesmos.  

 

O jogador, então, sabe o que tem por vir e mesmo assim espera. Muitos jogadores 

jogam já sabendo o que vai acontecer: é como assistir a um filme do qual já se tenha 

lido o roteiro – mas, como  jogo, passa a sensação de que quem comanda o 

desenrolar da história são eles mesmos. 

 

McGonigal (2012) também comenta que o jogo é uma atividade autotélica – 

automotivada e autorrecompensadora –, pois nos envolve totalmente e é, segundo 

ela, é a experiência que proporciona um estado de prazer e significativa que 

podemos vivenciar. 

 
Quando uma experiência é autotélica, é a participação na atividade 
que conta. Os jogos são, em maior ou menor grau, buscados por sua 
própria causa, por sua própria estimulação intrínseca (ZIMMERMAN, 
2009, p.54). 
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Ajuda no processo de aculturação essa sensação de controle sobre as próprias 

escolhas, sobre o próprio tempo, onde jogar, quando jogar e com quem, que as 

plataformas móveis – locus preferencial dos jogos casuais – oferecem. 

 

Além disso, deduzir tarefas e reduzir o tempo de aprendizado para poder participar 

de forma mais eficiente do jogo são habilidades de quem já dispõe dessa 

experiência anterior de ter jogado outras vezes. Essa inventividade para superar 

desafios é estimulada pela existência de regras em um jogo: as regras fecham 

acesso àquelas jogadas que ocorrem de modo imediato - em geral, as mais simples 

de executar, ou as que envolvem menor custo ao jogador, seja de esforços, seja de 

tempo ou de outra natureza qualquer. A necessidade de criar estratégias se impõe 

quando os principais caminhos estão fechados. 

 

 
As regras impõem limitações em como os jogadores podem atingir a 
meta. Removendo ou limitando as maneiras óbvias, as regras 
estimulam os jogadores a explorar possibilidades anteriormente 
desconhecidas para atingir o objetivo final. Elas liberam a criatividade 
e estimulam o pensamento estratégico (McGONIGAL, 2012, p. 31). 

 

 

O jogador, assim, passa a dominar o jogo virtualmente em todos os seus aspectos – 

onde jogar, como, quando, por quanto tempo e com quem. Muitos jogos, no entanto, 

simplesmente impõem a derrota ao jogador. Um caso exemplar desse tipo é o jogo 

Tetris. Como diz McGonigal (2012), vencer não é uma característica necessária à 

definição de jogo. Jogos como Tetris não apontam para nenhum fim de história, um 

desfecho da partida nem um objetivo definido – a não ser o de marcar a maior 

pontuação possível e construir as pilhas de peças coloridas até que o jogo atinja 

níveis tais de dificuldade que seja impossível não perder. 

 

Com o Tetris, como ancestral dos jogos casuais, tem início essa aculturação que 

vemos surgir em torno dos jogos em celulares e tablets: jogando Tetris, os jogadores 

partilhavam suas impressões e seus resultados cada vez mais, tornando a 

aculturação um processo hegemônico, visível ainda hoje – desta vez, na velocidade 

da internet. Como dizem Gebauer e Wulf: 
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FIGURA 29 TETRIS 

 

o jogo é mais forte que o jogador. Aquele é anterior a este nos seus 
caracteres básicos. O jogador influencia o jogo do qual participa mas 
é sobretudo, ele próprio criado através do jogo. Ele se adapta ao 
jogo, dá uma forma determinada a suas ações e ao seu corpo, se 
introduz no ritmo do jogo. Os jogadores que se dedicam ao mesmo 
jogo formam um habitus semelhante (GEBAUER e WULF, 2006, 
p.8).
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3.2 O JOGUÊS 
 

 

                 
FIGURA 30 ADVENTURE 

 

O jogo acima é um clássico dos videogames. O Adventure, da Atari, foi lançado em 

1979 – antes, portanto, que os computadores se tornassem dispositivos domésticos, 

e quando a capacidade de processamento dos consoles ainda era extremamente 

limitada.  

 

É possível perceber, na figura à direita, como é quase impossível reconhecer, no 

elemento em vermelho, um dragão, e como é totalmente impossível ver, no 

elemento em verde logo acima – um simples quadrado –, um cavaleiro. Simples 

como possa ser, esse quadrado verde é o personagem principal do jogo. Esses – o 

dragão, o cavaleiro e os demais elementos na tela – são signos indiciais, não de 

uma primeira realidade, pois o próprio jogo não o é. Se levarmos em conta, no 

entanto, somente a realidade do jogo – que é a segunda realidade de Bistrina (1995) 

–, esse quadradinho é somente um índice, pois, para o nível de percepção, os 

ícones não eram tão representativos para serem chamados de ícones. 

 

A parte gráfica, por absoluta limitação da tecnologia à época disponível, não era 

elaborada e nem tinha referência com a qual se pudesse compará-la. Então a 

sensação de primeiridade não importa tanto. O nível de interação, por sua vez, era 

simples demais – os jogos disponíveis à época como um todo eram simples demais 

– para chegar a ter símbolos – a não ser, no caso específico do Adventure, o cálice, 

que podia representar o final da fase. Não havia espaço para construção de 

estratégia. 
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O jogador, portanto, ficava mais à mercê da práxis, que é efetivamente o jogar – 

atividades puramente físicas e motoras, como apertar botões, comandar o 

personagem, atirar e o que mais fosse permitido. 

 

É justo, assim, dizer que os jogos do início da história dos videogames, produzidos 

com tecnologia de ponta para a época, mas que hoje é percebida como rudimentar, 

eram somente capazes de oferecer elementos para o nível de contato – onde jogar 

era viver o jogo em sua simplicidade, aceitando somente índices e sua própria 

secundidade para perceber o que propõem, e a semântica para a eles poder reagir. 

 

Os jogos de hoje são muito diferentes: estes trazem verdadeiros ícones, tanto da 

primeira realidade quanto da segunda. É possível neles perceber mais nitidamente a 

passagem da primeiridade, onde há uma identificação com as partes estéticas do 

jogo e a leitura da linguagem é mais fluida, pois entende-se melhor a práxis dos 

jogos – por serem icônicos e mais claros. 

 

A semântica fica mais suave porque é cheia de elementos que falam por si, e a 

práxis, mais emocionante, pois permite mais participação do usuário, uma vez que 

ele sente que está efetivamente modificando algo na tela. 

 

 

                
FIGURA 31 ADVENTURE, NARUTO E ENCHANTED DRAGONS 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

91	  

Veja como o personagem Naruto tem uma espada facilmente reconhecível; o dragão 

em Enchanted Dragons é também muito mais atraente do que o representado em 

Adventure. 

 

       
FIGURA 32 PONG E SUPER SONIC TENNIS 

 

Outro bom exemplo é o Pong, o primeiro videogame da história, do início dos anos 

70. O Pong foi idealizado como um jogo de tênis: duas raquetes se movimentam na 

vertical e tentam rebater a bola; no entanto, nem raquetes nem bola são vistos na 

tela – apenas dois retângulos, um quadrado e um score no alto da tela. A 

simplicidade do Pong, no entanto, não impediu que se tornasse um sucesso 

comercial: em 1972 uma versão arcade chegou ao mercado e, em 1974, uma versão 

doméstica. 

 

Segundo os padrões de hoje, no entanto, o Pong dificilmente seria aceito como uma 

versão satisfatória de um jogo de tênis. Mais adequado ao que se aceitaria como um 

videogame de tênis seria o retratado na figura à direita, Sonic: neste, tudo é 

facilmente reconhecível como equipamento para a prática do tênis – além, claro, do 

personagem principal, do cenário e de outros elementos. 

 

Atualmente, com elementos mais imediatamente reconhecíveis, mais pessoas se 

sentem tentadas a se arriscar em um videogame. O jogo conta com elementos que 

reproduzem com alto grau de sofisticação os elementos característicos de alguma 

atividade de suas preferencias e isso atrai mais pessoas para o jogo e faz com elas 

joguem ainda mais. Essa proliferação de jogadores tem o potencial de tornar o 

joguês um idioma cada vez mais comum, com seus códigos sendo decifrados com 

agilidade crescente. 
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3.3 O CÓDIGO DECODIFICADO 
 

Depois de tanto jogar, os símbolos ficam mais reconhecíveis. Trata-se de como 

aprender outro idioma que não o seu. É preciso conhecê-lo um pouco para poder se 

comunicar com ele. Com mais prática, fica cada vez mais fácil usá-lo para interagir 

com outras pessoas. 

 

Assim como um idioma, os jogos também têm sua gramática e sua sintaxe, que são 

cada vez mais reconhecidas pelo jogador mais assíduo. 

 

O jogador, logo no primeiro contato, reconhece um elemento na tela que tem 

potencial de se transformar em outro. Ele entende rápido o que parece ser uma 

carta coringa e é capaz de deduzir se esse elemento vai lhe fazer mal ou vai ajudá-

lo a alcançar o objetivo. 

 
 

          
FIGURA 33 WHERE`S MY WATER 

 
No jogo Where’s My Water, da Disney, o objetivo é levar água para que o jacaré 

possa tomar banho: o jogador deve abrir caminho para a água passar até que 

chegue ao cano do chuveiro do personagem. 
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A água com que o personagem toma banho é representada em azul – cor 

característica de água limpa, tanto na própria natureza quanto em representações 

gráficas, como em cartazes de propagandas de companhias estatais de saneamento 

básico. O azul é reconhecidamente, no repertório de imagens, se não de todas, de 

quase todas as pessoas, a cor da água limpa. 

 

A cada fase, o desafio para que essa tarefa seja cumprida se torna mais difícil, e no 

meio do caminho aparecem elementos que o jogador deve experimentar para ver se 

produzem um bom resultado ou não.  

 

Na imagem imediatamente acima, à esquerda, nota-se que a água limpa – azul – 

torna-se roxa; percebe-se que alguma mudança ocorreu, e já ronda o jogador a 

sensação de que não se trata de uma boa mudança. Embora a água seja retratada 

como azul, sabe-se que a própria água, no entanto, é incolor: ela é azul na tela, mas 

essa água azul não é entendida como colorida. Ao se tornar roxa, no entanto, uma 

mudança se opera: sabe-se que não há na natureza uma água roxa; qualquer outra 

cor com que a água apareça sinaliza, aí sim, uma água não limpa – e, portanto, 

imprópria para uso. Não deve fazer bem ao personagem. 

 

Em seguida, em contato com o pato de borracha do personagem, este se desfaz em 

uma pequena nuvem e surge a imagem de uma caveira – um indício de que algo 

negativo aconteceu, já que a caveira é um signo para morte no repertório de 

praticamente qualquer cultura. 

 

O jogador intui, a partir de todos esses dados fornecidos pelo jogo, que deve manter 

seu personagem ao abrigo do contato com esse líquido roxo. 

 

Na imagem à direita, temos a representação gráfica da grama, que, na ação do jogo, 

cresce e entope os caminhos de passagem da água. O jogador sabe, por sua vez, 

que plantas precisam de água, conhecimento que ele adquiriu em algum momento 

em seu processo de educação escolar. Antes mesmo de começar a conduzir a água 

pelo caminho até o chuveiro, ele é capaz de dizer que, se a água entrar em contato 

com a grama, está crescerá e impedirá que o jacaré possa tomar seu banho. 
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Nada disso que se passou até este ponto do jogo precisou ser ensinado ao jogador: 

com base em conhecimentos prévios adquiridos alhures e na observação dos 

elementos que compõem o cenário, ele consegue ligar o aparelho e começar 

imediatamente a jogar, sem precisar ser orientado por algum tutorial do jogo. 

 

Todos esses elementos dispostos diante dos olhos do jogador fazem parte de um 

repertório comum entre jogadores de videogames – a caveira que indica que o 

personagem morreu, a água de outra cor que não o azul – e, portanto, não limpa –, 

a grama que cresce e se torna um obstáculo, entre tantos outros que surgem no 

Where’s My Water. 

 

Um jogador sem um repertório bem composto com esses signos – que não seja um 

jogador frequente, assíduo, que carregue jogos em seus dispositivos móveis, mas 

que jogue apenas esporadicamente, poderia se sair mal numa partida de Where’s 

My Water: sem dispor de fluência na linguagem que o jogo utiliza, não interagiria 

com ele. 

 

Desempenho totalmente diferente teria um jogador que dispusesse de um bom 

repertório – que fosse um falante fluente dessa língua: tudo que se passa na tela lhe 

é familiar, já viu ação daquele tipo em diversos dos jogos que eventualmente 

habitem o disco de memória de seu smartphone. 
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FIGURA 34 DOING 

 

Neste jogo, o objetivo é juntar personagens que tenham a mesma cor. O cenário é 

mínimo – na verdade, sequer há um cenário: só linhas e colunas de cabeças 

coloridas sobre um fundo amarelo. 

 

Quem não fala a língua dos jogos digitais pode ter uma atitude diante do jogo de  

ficar paralisado sem saber por onde começar a jogar mas passa a testar 

movimentos aleatórios, até que consiga enxergar um padrão entre seus movimentos 

e as respostas do jogo. 

 

Diferentemente, quem já possui destreza no trato com videogames tem uma atitude 

diferente já de início: percebe que se trata de cabeças coloridas dispostas 

aleatoriamente, mas algumas cores se repetem; o impulso de aproximar as de 

mesma cor se manifesta de forma quase automática. Afinal, isso foi o que viu em 

muitos jogos que, embora utilizassem ícones e cores e elementos diferentes, 

funcionavam todos segundo o mesmo princípio – aproximar cores iguais e aguardar 

a resposta, para então realizar a próxima ação. 
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Neste caso tampouco se fez necessário um tutorial: embora o desempenho dos dois 

jogadores fosse diferente – o primeiro com resultados mais lentos e mais baixos que 

os do segundo –, o primeiro não demoraria a perceber o padrão entre seus 

movimentos e as respostas do jogo, e começaria a partir daí a compor seu próprio 

repertório, para se tornar fluente no “joguês”. 

 

Só quando esse “joguês” se tornar um idioma fluente para o jogador é que ele 

perceberá de imediato que, na quarta coluna da segunda linha, de acordo com a 

imagem acima, há uma das cabeças cujo colorido destoa dos demais. Esse é um 

elemento de ligação entre cabeças de cores diferentes; ele permite que a conexão 

entre os personagens se faça contornando a regra que só permite aproximações 

entre cabeças de mesma cor. É o que se chama de curinga – e é a típica informação 

estratégica para quem já é versado em “joguês”. 
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CONCLUSÃO 

Os jogos digitais vieram para ficar. São uma presença comum tanto em casa, na 

forma de consoles acoplados a monitores ou aparelhos de TV, como nas mochilas 

escolares, nas bolsas femininas, nas pastas de executivos e no bolso de 

praticamente qualquer um, na forma de tablets, smartphones e notebooks cada vez 

mais leves e portáteis. 

 

Na origem, os videogames ficaram com estigmas: um deles era o de que gerava 

pessoas antissociais, avessas ao convívio que os jogos de tabuleiro, brincadeiras de 

rua e outras e outras atividades lúdicas proporcionavam. Outro estigma era o de que 

tratava-se de um brinquedo pra crianças: não faria sentido um adulto “perder tempo” 

diante de um aparelho de TV enfrentando desafios como caçar fantasmas coloridos 

ou ultrapassar carros infinitamente. 

 

Os jogos de console e nos PCs, portanto, carregavam essas duas cargas 

principalmente, e isso os tornavam de alguma forma prejudiciais, isolando os 

jogadores diante de uma tela, não mais interagindo com outros. 

 

O desenvolvimento dos aparelhos móveis, o acesso facilitado a quem queira possuir 

um desses dispositivos e o advento da internet se combinam, hoje, para apagar 

esses estigmas. Os games continuam nas telas, mas já não são atividades 

solitárias: as redes sociais, blogs, fóruns e outros avanços tecnológicos fizeram dos 

jogos digitais atividades a serem desempenhadas em conjunto. Todos podem ter 

acesso ao seu jogo; o jogador precisa de um companheiro para prosseguir.  Afinal, 

muitos jogos têm como objetivo passar fases das quais só outro jogador tem a 

chave. 

 

Os jogos digitais, assim, passam a recuperar esse traço original, que se perdeu no 

início de sua história: eles favorecem ocasião para muitos jogadores participarem de 

uma determinada partida. A relativa ausência de atividade física, o manipular 

elementos virtuais que simulam a realidade, isso tem seu caráter de novidade, mas 

dificilmente o que se faz portando um joystick diante de um monitor, ou empunhando 

um smartphone com um passatempo digital sendo executado pode ser chamado de 
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novo. Trata-se de um novo jeito de desempenhar uma tarefa que está engastada 

nas mais diversas culturas. 

 

O jogo digital também tem um potencial ainda inexplorado de servir inclusive como 

ferramenta de educação. Monitorada por um educador, a atividade pode conduzir o 

jogador a um conteúdo e conhecimento com uma facilidade que, de outra maneira, 

seria inviável. Não se pode realizar, a título de mera diversão, uma corrida de carros, 

um exercício militar, uma disputa olímpica como uma luta de boxe, ou mesmo uma 

atividade menos vistosa, como atender em poucos segundos dezenas de clientes 

em um pet shop; todas essas ações exigem preparativos e impõem custos que até 

planejá-las beira o impossível. Com o recurso do jogo digital, o jogador pode 

vivenciar experiências, com um alto grau de realismo, que, na era analógica, talvez 

jamais vivenciasse. Agora, na era digital, ele se prepara para o futuro sem sair de 

casa. 

 

Como nos não-tecnológicos, os jogos digitais guardam todos os elementos que 

definem a atividade lúdica: só voluntários se engajam neles; o ambiente digital 

reproduz o espaço em que a atividade lúdica se processa e o tempo que ela 

consome ao fazê-lo; esse processo, por sua vez, é balizado por regras – que não 

são impostas, mas sim livremente consentidas, e mesmo assim, são igualmente 

vinculantes; e proporcionam, para manter o jogador engajado ao longo de toda a 

atividade, as mesmas tensão e alegria, e a consciência de que, naquele momento, o 

jogador operou um corte no tecido da realidade, no qual habitará por um 

determinado período e que dele tirará um prazer que a realidade cotidiana não 

conseguia proporcionar. 

 

Se o jogo tem a ver com regras, tem a ver necessariamente com criatividade: limites 

e liberdade são a dupla chave que dará margem a que o jogador crie sua estratégia, 

que será um ponto ótimo entre as manobras que o jogo não permite e aquelas que 

se encaixam no espaço deixado desocupado. Como todo jogo digno do nome, sorte 

e azar desempenham um papel muitas vezes crucial, mas mesmo assim não fica 

anulada a capacidade criadora de quem joga; a velocidade de raciocínio pode fazer 

a diferença entre vencer ou não um dado obstáculo. 
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A criatividade, não por acaso, é um dos traços mais ressaltados da personalidade da 

geração atual, a dos chamados “nativos digitais”. No mundo atual, com sistemas de 

telecomunicações e recursos eletrônicos que cobrem o mundo todo e tornam todo 

contato pessoal instantâneo, tempo é uma variável crucial da equação da 

produtividade. As partes dele que não mais são dedicadas a atividades manuais, 

fabris, são ocupadas agora com atividades principalmente cerebrais – e o produto 

dessa atividade cerebral, um coquetel de jogo, trabalho e estudo, resulta no que De 

Masi (2000 p. 45) batizou de ócio criativo. 

 

Essa aproximação entre o jogo e os universos do trabalho e do estudo, num 

amálgama capaz de libertar a criatividade que muitas vezes não encontra vazão no 

dia a dia, concede ao jogo um estatuto de mais seriedade do que aquele com que 

normalmente ele é encarado. O jogador se deixa levar pelo jogo, se entrega a ele, e 

o faz como se estivesse se engajando em uma das atividades mais sérias – e sério 

ele de fato é, formando com sua finalidade – a diversão – um equilíbrio que poucas 

atividades, se alguma, do dia a dia proporcionam. 

 

Divertido e sério, o jogo supera, aos olhos do jogador, aquilo que a realidade 

oferece; o jogo se constitui, assim, em uma extensão da realidade – uma realidade 

virtual, com todas as deixas para que o jogador saiba onde está a todo momento. 

Nesse ambiente virtualmente real, pode-se realizar um treinamento profissional, o 

ensino de um idioma, proporcionando o que essas mesmas atividades 

proporcionariam em ambientes formais e convencionais. 

 

Esse ambiente pode ter o grau de sofisticação que se queira, sendo projetado para 

ser reproduzido tanto em consoles sofisticados, com riquezas de elementos e 

detalhes, como em smartphones e tablets – os chamados jogos casuais. Estes são 

difundidos largamente em redes sociais, e são planejados para serem simples e 

fáceis de usar. Os roteiros dos jogos em geral são pouco complexos – são também 

desenvolvidos com baixo investimento de capital, o que os torna altamente 

lucrativos. 

 

Muito simples ou sofisticados e detalhistas, os jogos digitais têm na comunicação 

visual de seus conteúdos sua estratégia de sucesso. Texto enquanto recurso 
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descritivo e de transmissão de informações é um elemento quase alheio – quase 

extinto, diria – no ambiente dos jogos digitais. Orientações de caráter muito geral e 

breve estão presentes, mas não chegam ao jogador na forma de texto nenhum 

elemento que seja vital, indispensável para que este compreenda a ação que se 

desenrola. Imagens e sons são tudo de que o jogador precisa para que o jogo 

aconteça. 

 

Sendo o jogo digital esse elemento tão ubíquo na cultura atual, o apelo comercial 

que exerce é grande; de olho no potencial de vendas de jogos que utilizem os heróis 

preferidos do público – seja dos quadrinhos, da TV, do cinema ou da literatura – 

como personagens, músicas que fazem sucesso, referências culturais diversas. Não 

surpreende que o universo dos jogadores tenha se expandido tanto a ponto de 

tornar as crianças, antes vistas como clientes únicos desse tipo de tecnologia, não 

mais que um nicho, e não necessariamente o mais lucrativo. A própria ideia de 

videogame como coisa de criança se torna um erro categorial. 

 

Esse público já se dispõe inclusive a considerar o jogo como uma ferramenta à qual 

recorrer quando precisar adquirir um novo conhecimento ou uma nova habilidade: 

eles sabem que o jogo é capaz de transmitir um determinado conteúdo – e, assim, 

muitas vezes mais vale recorrer a um determinado jogo do que a um livro didático. 

 

A familiaridade da geração digital com os jogos digitais resulta em mais facilidade 

para realizar tarefas de maneira plena e eficiente; resulta daí a sensação de 

gratificação por um trabalho bem-feito, e o desejo de partilhar esses resultados com 

pessoas que tenham o mesmo interesse naquele jogo específico – ou mesmo em 

outros diferentes, mas que sejam, mesmo assim, entusiastas dos videogames. Essa 

seria a reconexão, referida acima, com a origem dos jogos e suas características 

interativas reais. O caráter autotélico do jogo, algo que se executa em nome da 

própria atividade, sem finalidades alheias à simples consecução de uma atividade, 

tem na participação nesta sua própria recompensa. 

 

Os jogos se constituíram num novo idioma: seus elementos, a cultura offscreen que 

se cria em torno deles e muitos de seus personagens estão incorporados à mitologia 

diária que encontramos ao abrirmos um jornal ou uma revista, ao irmos ao cinema 
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ou ligarmos a TV. Entender essa linguagem – ou essas linguagens: cada tipo de 

jogo seria uma espécie de dialeto, derivado da língua-mãe – envolve a interpretação 

dos códigos necessários para a interação. Mesmo sendo necessário o entendimento 

do uso dos aparelhos (computador, celular, controles remotos e outros que dão 

amparo à realização do jogo), isto está cada vez menos relevante, porque essas 

tecnologias estão cada vez mais assimiladas pelo público que se dedica a jogar 

videogames. Os jovens têm muita facilidade de manusear as plataformas e 

demonstram bastante  intimidade com os botões. Por isso, gostam de descobrir. 

 

A semiótica é a ferramenta que nos mostra que tudo é signo; sendo assim, tudo tem 

potencial para ser interpretado e assimilado pela linguagem. Tornando-se elemento 

da linguagem, passa a estar presente em nosso dia a dia e, dessa forma, sutilmente 

passa a nos influenciar. 

 

Com os recursos da semiótica, o objeto analisado neste trabalho foram os jogos 

digitais: cada vez mais presentes em nosso dia a dia, os videogames vêm aos 

poucos exercendo uma crescente influencia em nossas vidas. De tão comuns, vêm 

sutilmente adquirindo o caráter de uma nova linguagem. 

 

Mais e mais pessoas se incorporam a cada dia à massa de jogadores de alguma 

modalidade de jogo digital. O que se alcançou foi um grupo sempre crescente de 

falantes dessa nova língua. Utilizando-a, são capazes de articular suas preferências, 

avaliar o que cada jogo oferece e, por fim, de fazer escolhas. 

 

Essa capacidade de escolher, por sua vez, ganhou um vasto campo para se 

exercitar: ao menos nas últimas duas décadas, houve um crescimento exponencial 

na oferta de jogos dos mais diferentes gêneros – de ação a esporte, de educativos a 

baseados em programas de TV e filmes – executáveis nas mais diversas 

plataformas – consoles, PCs e portáteis e, entre esses últimos, principalmente 

tablets e smartphones, acessórios cada vez mais presentes e inseparáveis. Esses 

aparelhos portáteis têm cada vez mais se tornado o elo que vincula a geração dos 

chamados nativos digitais à vida profissional, pessoal, social e à própria realidade.  
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Sendo uma linguagem, esses jogos precisam ser escritos em um alfabeto que seja 

comum o suficiente para que qualquer um alfabetizado nesse idioma o reconheça, 

mas que ofereça ao jogador algo que apele às suas preferencias, elementos que 

façam parte de um vocabulário mais amplo da cultura do jogador – se for um jogo de 

ação, que tenha presentes armas de fogo; se for um simulador de corrida, que traga 

modelos de carros atraentes; entre outros exemplos.  O alfabeto se chama códigos 

semióticos. 

 

Por isso, os desenvolvedores de jogos digitais estão cada vez mais se preocupando 

com os ícones de seus jogos – ícones esses que constituem aquilo que a semiótica 

chama de primeiridade: o momento do contato original do jogador com o jogo. Nesse 

momento, o jogador nada elabora sobre o jogo em termos críticos: trata-se do 

primeiro de todos os contatos que o jogador terá com o jogo. 

 

Como toda linguagem, os jogos digitais também dispõem de uma sintaxe. O que 

aqui entende-se por sintaxe do jogo é a disposição harmoniosa do alfabeto de que o 

jogo é composto na tela da plataforma em que o jogador o estiver jogando. Essa 

sintaxe é que permitirá ao jogador ler a tela e desempenhar as tarefas a ele 

propostas no jogo. Dos personagens à música, passando por cenário, cores e outros 

elementos, todos são signos icônicos, dando forma e volume ao mundo proposto. 

 

Além de uma sintaxe, o jogo também dispõe de uma semântica – ou, usando mais 

um recurso da semiótica, de uma secundidade. Nesse estágio, o jogador já superou 

o contato original e passa à fase posterior – a da avaliação: aqui ele já tem 

condições de decidir se aquele jogo específico é para ele ou não, se é aquele tipo de 

entretenimento que ele de fato procura. Os índices estão aparentes como tarefas do 

jogo para que logo o usuário perceba quais os desafios propostos pelo game. Esse 

é o momento, enfim, em que o jogador entende a ideia do jogo e a aceita ou não.    

 

Finalmente, na terceiridade o jogador começa a fazer suas estratégias, depois de 

aceitos os ícones e entendidos os índices. Trata-se da práxis do jogo: o jogador 

vivencia a tarefa proposta, executa as ações necessárias de modo a vencer o 

desafio.   
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A discussão proposta é: o jogo precisa apresentar elementos que ensinem o jogador 

a jogar? Uma vez que os jogadores estão cada vez mais envolvidos pelos jogos, e 

que estes fazem parte de seu dia a dia, não seria então algo a se pensar se 

realmente é necessário mostrar onde estão os índices, ou se o mais adequado é 

deixar que eles os encontrem durante a prática? 

 

Como visto ao longo da exposição, os jogadores já esboçam reações negativas 

quanto ao excesso de explicações no inicio dos jogos: comentam nas redes sociais, 

fazem a propaganda boca-a-boca negativa e por vezes essa é a razão de desistirem 

de prosseguir.  

 

Eco (2009) fala do signo não intencional: olhando do ponto de vista somente de 

quem está inserido no jogo, aqueles objetos estão ali, mas não devem estar 

explícitos; o programador os colocou ali para serem descobertos. Então, por que 

mostrá-los como se o jogador não fosse capaz de fazê-lo sozinho? Isso mostra que 

os jogadores já são fluentes na linguagem do jogo e que entendem os códigos por 

eles propostos.  

 

Na evolução dos jogos digitais foi possível distinguir questões muito pontuais. 

 

Primeiro: a evolução dos jogos digitais acompanha a evolução tecnológica – mas, 

trata-se de coisas separadas. O jogo pode desenvolver diferentes ferramentas 

criativas sem depender das possibilidades que os equipamentos proporcionam –

muitas vezes, novos modelos da tecnologia são inventados para suprir uma falta que 

o jogo sentiu. 

 

Mas também, com o avanço dos aparelhos, cada vez mais os games podem 

proporcionar novas possibilidades de criação. Portanto, um não depende do outro, é 

um crescimento síncrono. 

 

Portanto, levando em conta o avanço de ambos, tanto na questão de complexidade 

dos jogos, mesmo sendo eles casuais, quanto na oferta tecnológica dos gadgets, os 

códigos usados – os ícones – como visto anteriormente, são muito melhor 

trabalhados, facilmente reconhecidos. 
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Segundo: com o desenvolvimento dos gráficos, muitos jogos vêm apresentando 

tipos muito diferentes de arte, podendo, assim, agradar a um público muito mais 

amplo.  

 

A segmentação foi algo bastante percebido. A oferta é muito maior e só cresce a 

cada dia. Existem jogos para muitos tipos de gostos, tanto na questão gráfica  

quanto na questão temática, de coordenação ou cognição. 

 

Sem contar que, com cada vez mais jogadores se comunicando, os símbolos são 

mais reconhecidos, pois há o desenvolvimento de um repertório que passa de um 

para outro – fazendo com que os jogos fiquem cada vez mais intuitivos, pois os 

índices ficam cada vez mais claros. 

 

Os jogos anteriores eram feitos somente de índices. Um exemplo seria o jogo 

Adventure, da Atari – já analisado no terceiro capítulo deste trabalho. Este jogo 

opera apenas no nível de contato: seus personagens são representados por figuras 

que em absolutamente nada lembram aquilo que dizem representar – o principal 

desses personagens, um cavaleiro, surge na tela como nada mais que um 

quadrado. A arma desse cavaleiro é representada por uma simples seta e o vilão do 

jogo, um dragão, se parece inquietantemente com um pato. Apenas indicam, assim, 

o que deveriam parecer – como que pedindo ao jogador que complete com a própria 

imaginação aquilo que os recursos tecnológicos do console não permitem tornar 

mais parecido com a figura de um cavaleiro. 

 

Os novos jogos, no entanto, passam com mais vagar pelo primeiro nível de 

percepção, com seus ícones mais ricos em detalhes e bastante fiéis ao que 

pretendem representar. Se antes a limitação tecnológica dos aparelhos tornava 

indiferente qual jogo seria escolhido – uma vez que, por exemplo, diversos jogos de 

automobilismo, embora diferentes nos títulos e em alguns casos nas cores, 

utilizassem basicamente as mesmas formas e figuras de carros e obstáculos –, hoje 

já se dispõe de consoles que são capazes de reproduzir na tela detalhes mecânicos 

e de design antes limitados apenas a dispositivos profissionais. 
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Reproduzidos na tela dessa maneira plena de riqueza visual, tornam-se assim, 

ícones, promovendo uma primeiridade mais impactante: o jogador vê, assim, sentido 

em fazer escolhas baseadas em suas sensações quanto ao jogo – sensações essas 

que são objeto de pesquisa da indústria dos games para chegar cada vez mais perto 

das expectativas de quem joga. Isso explica a abundância de jogos. 

 

Os jogos agora também contam com o terceiro nível de interação, no qual, além de 

decupar os códigos, dispõem de um repertório de símbolos utilizados na linguagem 

dos jogos, o que faz com que o jogador tenha cada vez mais possibilidade de criar 

estratégias e tirar conclusões na terceiridade. A práxis é quando ele se sente 

confortável na ambiência do jogo. 

 

O jogo ficou mais bonito e de mais fácil entendimento, com os ícones bem 

detalhados e cenários mais amplos. Os jogadores se identificam com os jogos, 

criando uma demanda por aqueles que mais se aproximem daquilo que desejam. 

Por outro lado, há uma oferta grande de jogos que tentam se adequar aos perfis dos 

mais diversos jogadores. 

 

De tanto jogar, cada vez mais as pessoas falam esse idioma do jogo; os códigos 

dessa linguagem fazem parte do repertório de quase todos os jogadores, pois, após 

tanta prática, tanto uso de tutorial, criou-se um dado hegemônico no modo de 

decupar os códigos da linguagem do jogo. 

 

Havia antes um paradigma: videogames eram apenas para crianças, por serem 

supostamente simples, fáceis demais. Hoje, os jogos são mais elaborados e muito 

mais difíceis, trazendo – como se viu acima – desafio, algo que o homem 

naturalmente busca. 

 

Com os signos dos jogos mais trabalhados e elaborados, consegue-se agora 

segmentar melhor o universo de jogadores, para que haja jogos tanto para crianças 

como para adolescentes, adultos e mesmo idosos – todos capazes de passar pelos 

três níveis do joguês – perceptivo, de contato e de interação. 
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Conclui-se que se joga mais hoje porque mais pessoas adotaram o idioma do joguês 

– a linguagem do Homo ludens de Huizinga. 
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