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RESUMO  

A presente pesquisa faz um estudo sobre estruturas dos códigos nos jogos 

digitais, apresentadas aqui como sintaxes de uma Game Linguagem. Assim, este 

trabalho divide-se em três momentos que inicia-se com o conceito de jogo sendo 

contextualizado de forma contemporânea na cultura digital e caracterizando-o 

em duas instâncias: objeto e atividade. Em seguida, para apresentar as 

características estruturas de um jogo digital é feita uma breve apresentação de 

World of Warcraft, objeto de estudo que servirá de referência durante as etapas 

de analise dos elementos básicos que compõem um jogo encontrados nos 

conceitos de game design. Dessa forma, uma reorganização triádica em 

dimensões sintáticas é proposta para acomodar os elementos baseados nas 

tecnologias utilizadas de maneira flexível e mantendo sempre a característica de 

jogo. Por fim, um estudo sobre o conceito de linguagem aplicado aos jogos 

digitais é apresentado com a intenção de indicar o início de um caminho do 

estudo dos games como linguagem. Esta pesquisa reserva-se a apontar 

estruturas organizadas dos códigos contidos nos jogos digitais, chamadas aqui 

de sintaxes da Game Linguagem. 

 

   

Palavras-chave: Games, novas mídias, linguagem.  

  



 

ABSTRACT  

This research is a study on structures of the codes in digital games, presented 

here as syntax of a Game Language. This work is divided into three phases that 

begins with the concept of game being contextualized in a contemporary form in 

digital culture and characterizing it in two instances: object and activity. Then to 

present the structures features a digital game is a brief presentation of World of 

Warcraft, object of study that will serve as a reference during the stages of 

analysis of the basic elements that make up a game found in the concepts of 

game design. Thus, a triadic reorganization syntactic dimensions is proposed to 

accommodate the elements based on the technologies utilized flexibly and 

always keeping the characteristic of game. Finally, a study on the concept of 

language applied to digital games is presented with the intention to indicate the 

beginning of a path of the study of games as language. This research reserves 

pointing organized structures of the codes contained in the digital games, called 

here the syntax of the Game Language. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

“O jogo é fato mais antigo que a cultura (p.3) [...] Não queremos com isto dizer 

que o jogo se transforma em cultura, e sim que em suas fases mais primitivas a 

cultura possui um caráter lúdico, que ela se processa segundo as formas e no 

ambiente do jogo” (HUIZINGA, 2004, p54). 

O trecho do livro Homo Ludens acima justifica as abordagens do lúdico presente 

nas atividades sociais como políticas, poéticas e filosóficas que Johan Huizinga 

apresenta. Essas interações humanas podem ou não serem mediadas. O fato é 

que ao deixarmos a era industrial para adentrarmos na era digital, onde os 

principais mediadores da interação humana são derivados de 

microprocessadores, redes e bits em um conglomerado de informação 

trafegando em alta velocidade, nos colocamos dentro do que conhecemos como 

cultura digital e como visto anteriormente pressupõe-se a ela também caráter 

lúdico. 

A proposta de se observar a forma lúdica nessa cultura começa com um 

experimento considerado como primeiro jogo de computador, uma versão de 

jogo da velha (Tic-Tac-Toe) como parte da tese de doutorado de Alexander Shafto 

Douglas. Dentro dos laboratórios de grandes universidades, os jogos digitais 

ganharam maturidade até iniciar uma indústria que atualmente é considerada a 

terceira mais importante. E assim de maneira descompromissada os jogos 

digitais iniciaram o letramento dos imigrantes e nativos digitais apresentando-os 

artefatos de controle e manipulação de informação com botões e manches que 

indicavam a direção nas interfaces digitais. Logo, manipular um computador ou 

equipamento eletro-digital tornou-se tão natural que as ‘crianças parecem 
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nascer sabendo’, mas que são frutos das brincadeiras mediadas por 

equipamentos semelhantes1.  

Se seguirmos essa premissa, tivemos no ano de 2013 mais de um bilhão e 

duzentos mil pessoas familiarizando-se com dispositivos tecnológicos, ou 

simplesmente sendo jogadores ativos (NewZoo, 20132). É a eminência de uma 

indústria que movimenta por ano de forma ascendente, cerca de 70 bilhões de 

dólares.  

O reflexo dos cifrões e dos interesses comerciais em volta dos games traduz a 

relevância cultural dos jogos digitais como é exposta por Aarseth (1997) em um 

complexo fenômeno cultural, estético e de linguagem. Opinião essa, 

compartilhada por Nesteriuk (2004) e Santaella (2007, p. 407) que apresenta os 

games como híbridos por envolverem em sua composição diversificadas áreas 

do conhecimento e assim resultam em uma natureza intersemiótica e de 

interseção de linguagens: 

Todas essas linguagens passam por um processo de tradução 

intersemiótica (ver Plaza, 1987) para se adequarem aos potenciais abertos 

pelas novas tecnologias que são atraídas para a linguagem dos games. Do 

mesmo modo que os games absorvem as linguagens de outras mídias, 

estas também passaram a incorporar recursos semióticos e estéticos que 

são próprios dos games (SANTAELLA, 2007 p.408). 

Nessa mesma obra Santaella traz à luz o que tornou-se eixo para investigação 

desta pesquisa, para ela “nunca a linguagem foi tão esquecida quanto agora”. 

Em uma análise sobre como os meios de comunicação são colocados em um 

1 Como acontece com o caso de uma criança de um ano que manipula uma revista imaginando 
ser um tablet. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=aXV-yaFmQNk> 
2 Conforme a empresa especializada em métricas de jogos digitais NewZoo. Disponível em: 
<http://www.newzoo.com/games-market-data/reports/previous-reports/global-games-market-
report/> 
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patamar de maior importância que a linguagem, conceito iniciado  quando 

McLuhan enfatiza o meio como extensão, “como se, nas artérias dos meios, não 

corresse o sangue das linguagens" (SANTAELLA, 2007, p. 204). 

A partir deste ponto consideramos os jogos digitais ou games, como será 

apresentado na pesquisa, o meio para uma linguagem própria de um Game. 

Assim como um filme pode ser exibido em um televisor sem a linguagem 

televisiva ou um jornal publicado como documento eletrônico mantendo a 

estrutura da linguagem impressa, os jogos digitais só serão entendidos, do 

ponto de vista dessa pesquisa, como Games quando neles a linguagem Games 

estiver aplicada. 

Para chegar aos resultados investigativos esperados, esta pesquisa foi dividida 

em três momentos, dos quais, primeiramente, definiremos o termo jogo a partir 

da visão do antropólogo Huizinga (2004) e do sociólogo Caillois (2001) de um 

modo geral para observar a estrutura do meio perante a cultura digital. A partir 

daí observaremos novamente este conceito de forma mais contemporânea do 

ponto de vista de pesquisadores relacionados aos Game Studies como Salen & 

Zimmerman (2012), Juul (2003) e Frasca (2007) para que nesse contexto 

possamos apresentar nosso objeto de estudo que servirá de molde durante toda 

a pesquisa, o jogo World of Warcraft. Com a parte conceitual definida, 

encerraremos o primeiro capítulo. 

Em seguida, buscamos em Schell (2011) uma composição coerente dos 

elementos básicos que compõem jogos digitais para servir de parâmetros ao 

dissertarmos  sobre o game World of Warcraft em busca do funcionamento 

desses elementos. O autor apresenta uma proposta estrutural de quatro 

categorias de elementos-chave (estética, mecânica, narrativa e tecnologia) que 

nos serviu de atlas ao observar o funcionamento do objeto de estudo em 
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questão, para entender como esses itens são organizados no momento do jogo. 

Nesse segundo capítulo faremos ainda o levantamento dos elementos básicos e 

ao observar o sistema em funcionamento propõe-se uma nova organização em 

busca de sintaxes que possam nos apontar uma Game linguagem. 

Por fim, apresentaremos a estrutura de Game linguagem e para isso, no início 

do capítulo definimos o que entende-se, nesta pesquisa, por linguagem a partir 

da visão de Jakobson (1999) e Santaella (2007). A partir desse ponto teremos dois 

eixos de toda a linguagem, da semântica e da sintaxe. Como esse estudo visa 

observar a estrutura da linguagem, optou-se por buscar as estruturas sintáticas 

a partir da organização e reestruturação dos elementos básicos propostos por 

Schell (2011). Ao final do último capítulo está a estrutura da linguagem que 

habita nos Games. 



CAPÍTULO 1 | CONTEXTUALIZANDO OS JOGOS:  

DA MESOPOTÂMIA A AZEROTH 

 

Este primeiro capítulo apresenta o conceito do termo jogo a partir de diversos 

pontos de vista, em seguida atualizado no contexto de uma cultura digital para 

que seja feita a introdução sobre o objeto de pesquisa, o jogo digital World of 

Warcraft, versão mais atual de um game no mercado desde 1994, a última seção 

deste capítulo apresenta também todo o contexto histórico da franquia Warcraft, 

jogo licenciado pela Blizzard Entertainment. 

A função deste capítulo é fazer a introdução de conceitos e termos que serão 

utilizados durante a pesquisa e também apresentar o que são os jogos digitais a 

partir da sua história e presença no mercado financeiro. 
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1.1 SOBRE JOGOS 

Os jogos ocupam um grande espaço na história da humanidade. Conforme 

apresenta Jane McGonigal (2012), os primeiros registros estão gravados na 

abertura do livro Histórias de Herótodo que relata o momento de escassez de 

alimentos no reino da Lídia (atualmente onde estão localizadas as províncias da 

Turquia) e seus habitantes, segundo a história, encontram nos jogos uma 

solução para enfrentar o problema. Durante dezoito anos um acordo entre os 

lidianos foi selado, metade da população passaria um dia todo jogando, no dia 

seguinte alimentar-se-iam e se absteriam dos jogos. Essa história, mesmo não 

contendo uma autenticidade, é analisada pela autora e apresenta os jogos como 

uma fuga intencional e útil (MCGONIGAL, 2012, p.16) para tornar a vida mais 

suportável. Assim ela relaciona a atitude dos lidianos em superar uma situação 

adversa com uma inanição de envolvimento maior e melhor com o mundo a 

nossa volta. 

A abordagem de McGonigal torna-se interessante nos estudos dos jogos 

quando, ao buscarmos a origem dos jogos, nos deparamos com os dados e a 

mancala3 surgidos na mesma região, ou vizinhos da antiga Lídia que também é 

famosa por ser, talvez, o local onde as moedas tenham sido inventadas4, o que 

também poderia ter alguma relação com os jogos de azar e as apostas. 

3 Mancala é um jogo de tabuleiro que não possui uma data e origem precisa, porém os registros 
obtidos indicam o Egito antigo como início do jogo com datas anteriores há 4000 anos. 
É um jogo de tabuleiro muito comum na África que consiste em dois momentos, a semeadura e 
a colheita com o objetivo de capturar o maior número de sementes nos buracos do tabuleiro 
caracterizando a sociedade agrícola do período que o jogo foi concebido.  (MACEDO; PETTY; 
PASSOS, 2007) 
4 https://www.britishmuseum.org/explore/themes/money/the_origins_of_coinage.aspx 
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Sendo assim, abre-se espaço para dizer que os jogos antecedem a cultura, isso 

porque o papel deles na sociedade é antecessor a guerra, os negócios e ações 

cotidianas em brincadeiras que simulam as situações corriqueiras, conforme 

apresenta Huizinga em seu livro Homo Ludens citado na maioria das pesquisas 

sobre jogos e jogos digitais. Johan Huizinga era historiador e fez uma análise de 

cunho social sobre o impacto dos jogos e o comportamento de quem joga. Para 

alcançar seu objetivo o autor apresenta o jogo como sendo: 

Uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

concedidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 

mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 

consciência de ser diferente da “vida quotidiana” (HUIZINGA, 2004, p.33) . 

Não muito posterior ao trabalho de Huizinga, Roger Caillois, sociólogo francês, 

apresenta os jogos como ações regidas por regras próprias, divertidos e fora da 

realidade. Em sua obra "Os Jogos e os Homens Caillois", complementa as 

definições de Huizinga que para ele são limitadas e utilizadas apenas para a 

análise sobre a cultura humana. 

Para definir os jogos de maneira mais consistente, Caillois descreve-os como 

uma atividade:  

Livre e voluntária; Separada de um limite de tempo e espaço; Incerta, pois 

os resultados não podem ser previstos; Improdutiva, pois não gera bens 

nem objetos; Controladas por regras próprias, alheias ao mundo real; 

Existente em uma realidade fictícia, voluntariamente criada para o 

propósito de jogar. (CAILLOIS, 2001, p.9) 

Essas categorias apresentadas pelo autor são acomodadas em duas maneiras de 

se jogar: Paidia que remete as brincadeiras e jogos despreocupados e sem muita 
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rigidez de regras. A outra é chamada de Ludus, onde o jogador é controlado pela 

ordem e pela disciplina e requer um esforço maior para alcançar os objetivos do 

jogo. 

Seguindo as observações feitas por Caillois, iniciam-se as primeiras amostras 

teóricas entre o jogar e o brincar. Outros autores de diferentes áreas também 

fazem definições sobre os jogos, mas não são colocadas em evidencias as 

diferenças entre o ato de jogar e o ato de brincar, como é o exemplo de Lev 

Vigotski que apresenta o jogo como sendo fundamental para sua teoria sobre a 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), isso por seus elementos de imitação e 

regras. Durante a explicação sobre a utilização de jogos para criar condições da 

consolidação do conhecimento através de uma visão sócio interacionista. E a 

diferença que o autor apresenta entre jogo e brinquedo apresenta-se como “tal 

como disse, em sentido figurado, um pesquisador, para uma criança com menos 

de três anos o brinquedo é um jogo sério” (VIGOTSKI, 2011, p.124). 

Sendo assim, é possível, neste primeiro instante, compreender os jogos como 

sendo um fenômeno que antecede a cultura, não quer dizer que “o jogo se 

transforma em cultura, e sim que em suas fases mais primitivas a cultura possui 

um caráter lúdico” (HUIZINGA, 2001, p. 53). A característica desse fenômeno é 

ser uma atividade livre cujo jogador tem ciência da separação da vida quotidiana 

durante um tempo e espaço definido, pode ter fins lucrativos (Caillois) ou não 

(Huizinga), exige a imersão de todos os jogadores que aglomeram-se em 

comunidades que compartilham interesses para a finalidade de cumprir os 

objetivos e metas regidos por regras. É uma atividade vista por Caillois como 

uma “ocasião de puro gasto: de tempo, de energia, de perspicácia, de destreza e, 

muitas vezes, de dinheiro para adquirir o equipamento do jogo ou 

eventualmente pagar para um estabelecimento” (CAILLOIS, 2001, p.5) 
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1.1.1 Atualização do conceito de jogo 

O conceito do que é jogo até pouco mais da metade do século XX, representado 

na seção anterior por Huizinga e Caillois, tem relação direta com a organização 

social da época e a relação do jogo com atividades não sérias e de desperdício 

de tempo como aponta Caillois. 

Com o advento dos jogos digitais e a consolidação de uma indústria promissora, 

as pesquisas e estudos sobre jogos e jogos digitais começam a ganhar volume e 

a partir do final do século XX pesquisadores já dedicavam-se a investigar 

especificamente o lúdico, sem que este fizesse parte de um estudo em outro 

campo de conhecimento. A partir de 2001, o termo Game Studies é utilizado e 

nomeado pelo pesquisador norueguês Espen Aarseth, ao escrever para a 

primeira revista científica dedicada aos games5, como disciplina específica para 

estudo dos games: 

Como a arquitetura, que contém, mas não é reduzida à história da arte, os 

Game Studies devem conter estudos midiáticos, estéticos, sociológicos etc. 

Mas, eles devem existir como uma estrutura acadêmica independente, 

porque não podem ser reduzidos a nenhuma dessas disciplinas 

anteriores. (AARSETH, 2001)6 

  

5 Game Studies – Disponível em: http://www.gamestudies.org 
6 Tradução de Like architecture, which contains but cannot be reduced to art history, game studies 
should contain media studies, aesthetics, sociology etc. But it should exist as an independent academic 
structure, because it cannot be reduced to any of the above. Disponível em 
http://www.gamestudies.org/0101/editorial.html 
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Em seguida a criação oficial do termo Game Studies, Espen Aarseth (2003) propõe 

também que eles sejam analisados a partir de três áreas:  

Gameplay: sociológica, etnológica, psicológica etc. 

Regras do jogo: Game Design mercado, leis, computação/inteligência artificial. 

Mundo do jogo: arte, estética, história, estudos culturais/midiáticos, economia. 

(AARSETH, 2003) 

Desde a oficialização dos estudos de jogos digitais é possível perceber que trata-

se de um campo interdisciplinar e mesmo com amplo campo de pesquisa criou-

se uma polêmica em torno de duas segmentações chamadas de Narratologia e 

Ludologia. A rivalidade entre essas duas correntes de pesquisa movimentou as 

discussões acadêmicas sobre os jogos durante alguns anos e, com o 

amadurecimento de terminologias, os trabalhos deixaram de duelar para 

caminhar de forma paralela. Porém, é importante dizer do que se trata cada 

uma delas. 

A narratologia é bem anterior aos Game Studies e tem como objetivo estudar as 

narrativas nas mais diversas formas e meios para representá-las (FRASCA, 1999). 

Quando o trabalho tem ênfase nas narrativas o pesquisador assumirá um papel 

de que “a descrição dos jogos como sistemas narrativos se justapõem, 

frequentemente, às ideias de que os games (ou narrativas interativas) poderiam 

ser melhores se fossem mais parecidos com histórias” (JUUL, 2005). 

Em contra partida, o termo Ludologia, também foi criado antes da oficialização 

dos Game Studies, em 1999, por Gonzalo Frasca, propõe seu uso para buscar 

entender as estruturas e elementos dos jogos. Do ponto de vista de Frasca, os 

jogos não são narrativas e por isso necessitam de uma disciplina de estudo 

específica que pode contemplar o estudo de narrativas para compreender a 

estrutura global de um jogo (FRASCA, 2003). 
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Para dar continuidade a definição de jogos digitais buscou-se três pesquisadores 

contemporâneos que utilizam metodologias parecidas para traçar uma definição 

atualizada do termo, são eles: Salen & Zimmerman (S&Z), Jesper Juul e Gonzalo 

Frasca. 

Para S&Z a definição ideal de jogo designa ser “um sistema no qual jogadores se 

envolvem em um conflito artificial, definido por regras, que implica um resultado 

quantificável” (S&Z 2012, p.95). Esse resultado vem da análise de oito definições 

anteriores que eles comparam com o seguinte quadro: 

Elementos de uma 
definição de jogo 

Parlett Abt Huizinga Caillois Suits Crawford Costikyan 

Avedon 
& 

Sutton-
Smith 

Procede de acordo com 
as regras que limitam 
os jogadores 

        

Conflito ou competição          

Orientação a objetivos/ 
Orientado a resultados 

        

Atividade, processo ou 
evento 

        

Envolve tomada de 
decisões 

        

Não é sério e 
absorvente 

        

Nunca associada ao 
ganho material 

        

Artificial/Segura/Fora 
da vida comum 

        

Cria grupos sociais 
especiais 

        

Voluntária         

Incerto         

Faz-de-conta/ 
Representacional 

        

Ineficiente         

Sistema de 
partes/Recursos e 
fichas 

        

Uma forma de arte         

Tabela 1 - Elementos que definem um jogo (S&Z, 2012, p.95) 
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Com base em teorias anteriores, a definição de S&Z é apresentada em seis ideias 

principais sobre jogos: Sistema (Um conjunto de partes que se relacionam); 

Jogadores (depende da interação entre jogador e sistema); Artificial (diferente da 

‘vida real’); Conflito (disputa entre jogadores); Regras (estrutura dos jogos); 

Resultado quantificável (pontuação e resultado do jogador); 

A intenção dos autores com esta definição é aplicá-la em “todos os tipos de 

jogos, desde jogos de computador e videogames até jogos de salão e esporte” 

(S&Z, 2012, p.96).  

Jesper Juul, pesquisador e desenvolvedor de jogos digitais buscou e reorganizou 

conceitos apresentados sobre a definição de jogos. Seguindo uma metodologia 

parecida com a de S&Z, ele selecionou teorias clássicas sobre jogos com a 

intenção de entender o que é um jogo, como o jogador interage com o jogo e 

como se dá a relação entre o jogo e o resto do mundo. As sete definições que 

Juul (2003) seleciona são: 

Fonte Definição 
Johan Huizinga 1950 p.13  [...] uma atividade livre, conscientemente 

tomada como ‘não séria’ e exterior a vida 
habitual, mas ao mesmo tempo capaz de 
absorver o jogador intensa e total. É uma 
atividade desligada de todo e qualquer 
interesse material, com a qual não se pode 
obter qualquer lucro, praticada dentro de 
limites espaciais e temporais próprios, 
segundo uma certa ordem e certas regras. 
Promove a formação de grupos sociais com 
tendência a rodearem-se de segredos e a 
sublinharem suas diferenças em relação ao 
resto do mundo por meio de disfarces ou 
outros meios semelhantes. 

Roger Caillois 1961 p.10-11 [...] é uma atividade essencialmente: livre 
(voluntária), separada [no tempo e espaço], 
incerta, improdutiva, governada por regras, 
fictícia (faz-de-conta). 
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Bernard Suits 1978 p.34 Jogar um jogo é se engajar em uma atividade 
dirigida para causar um estado específico de 
ocorrências, usando somente meios 
permitidos por regras, onde as regras proíbem 
meios mais eficientes a favor de meios menos 
eficientes, e onde tais regras são aceitas 
apenas porque elas tornam possível tal 
atividade. 

Avedon & Sutton-Smith 1981, p.7 No seu nível mais elementar, podemos definir 
jogo como um exercício de sistemas de 
controle voluntário, nos quais há uma 
oposição entre forças, confinado por um 
procedimento e regras, a fim de produzir um 
resultado não estável. 

Chris Crawford 1981, capítulo 2 Eu percebo quatro fatores comuns: 
representação [um sistema formal fechado, 
que subjetivamente representa um recorte da 
realidade], interação, conflito e segurança [o 
resultado do jogo é sempre menos severo que 
as situações que o jogo modela]. 

David Kelley 1988, p. 50  Um jogo é uma forma de recreação constituída 
por um conjunto de regras que especificam 
um objeto (objetivo) a ser almejado e os meios 
permissíveis de consegui-lo. 

Salen & Zimmerman 2003, p.96 Um jogo é um sistema no qual jogadores 
engajam-se em um conflito artificial, definido 
por regras, que resultam em um resultado 
quantificável. 

Tabela 2 - Sete definições sobre jogo (JUUL, 2003) 

Como pode ser visto na tabela alguns autores apresentam a definição de jogos e 

outros trabalham o ato de jogar, bem como termos parecidos, mas descritos em 

formatos diferentes. Tendo as descrições, Juul faz a separação de palavras ou 

termos chave das definições que segue a intenção inicial de entender os três 

aspectos do jogo, como mostra a tabela 3: 
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 O jogo como 
sistema formal 

O jogador 
e o jogo 

O jogo e o 
mundo 

Outros 

Regras 
Regras fixas (Huizinga) 
Regras (Caillois) 
Regras (Suits) 
Procedimento e regras  
(Avedon & Sutton-Smith) 
Sistema formal (Crawford) 
Regras (Kelley) 
Regras (Salen & Zimmerman) 

    

Resultado 
Incerto (Caillois) 
Resultado Disequilibrial  
(Avedon & Sutton-Smith) 
Mudando o Rumo (Kelley) 
Resultado quantificável  
(Zimmerman & Salen) 

    

"Objetivos" 
Trazendo sobre um estado de coisas 
(Suits) 
Oposição (Avedon & Sutton-Smith) 
Conflito (Crawford) 
Objeto a ser obtido (Kelley) 

    

Interação 
Interação (Crawford) 

    

Objetivos, regras e o mundo 
Conflito Artificial (Zimmerman & Salen) 

    

"Separado" 
A vida fora ordinária / limites 
adequados (Huizinga) 
Separado (Caillois) 
Sem interesse material (Huizinga) 
Improdutivo (Caillois) 

    

"Não funciona" 
Livre / voluntário (Caillois) 
Sistemas de controle voluntário 
(Avedon & Sutton-Smith)  
Recreação (Kelley) 

    

Meios menos eficientes 
Meios menos eficientes (Suits) 

    

Agrupamentos sociais 
Promove grupos sociais (Huizinga) 

    

Ficção 
Representação (Crawford) 
Faz-de-conta (Caillois) 
Segurança (Crawford) 

    

Tabela 3 - Termos chave para definição de jogo (JUUL, 2003) 
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 Assim Juul faz um refinamento nas definições com a proposta de seis elementos 

que constituem jogos: 1) São baseados em regras; 2) Os resultados são 

variáveis e quantificáveis; 3) Existe um valor para cada resultado de forma 

negativa ou positiva; 4) O jogador esforça-se para alterar o resultado; 5) O 

Jogador mantém um vínculo com o resultado, sua reação emocional 

dependerá dele; 6) Consequências negociáveis para resultados na vida real. 

O autor organiza os itens onde: 1, 2 e 4 descrevem o jogo como sistema formal; 

3 define a meta do jogador em alcançar o resultado; 4 e 5 apresentam a relação 

entre o sistema e o jogador; e o item 6 refere-se entre o jogo e o mundo. A 

proposta para definir um jogo de acordo com ele seria: 

Um sistema formal baseado em regras, com um resultado variável e 

quantificável, no qual diferentes resultados são atribuídos por diferentes 

valores, o jogador empenha esforço a fim de influenciar os resultados, o 

jogador sente-se vinculado, e as consequências da atividade são opcionais 

e negociáveis. (JUUL 2003) 

Além de separar e filtrar as definições de jogos o trabalho de Juul se apresenta 

através da categorização de jogos, quase jogos e não jogos em um diagrama 

baseado nas seis características levantas por ele. Esse diagrama serve para, 

conforme, apresenta o autor, para caracterizar jogos de RPG, simulação como 

Sim City, brincadeiras e cibernarrativas como mostra a figura1: 
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Figura 1 - Diagrama reproduzido a partir do original de Jesper Juul (2003) 
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Para finalizar, a definição de games que usaremos na pesquisa apresenta-se na 

teoria que Frasca (2007) disponibiliza em seu trabalho de doutorado chamado 

Play the Message: Play, Game and Videogame Rhetoric. Escolhemos esse autor por 

duas questões. Primeiramente, além da análise sobre as teorias anteriores sobre 

jogos ele faz um comparativo entre os dois autores aqui já apresentados, S&Z e 

Juul, complementando mais as informações que já disponibilizamos. E, em 

seguida, a característica da definição proposta por ele tem sinergia do game 

como sistema de comunicação, ângulo eficiente para contextualizarmos uma 

Game linguagem. 

Como dito anteriormente, Frasca fez os levantamentos de sua pesquisa sobre 

vários teóricos e salienta a teoria de Juul, que por sua vez possui grande sinergia 

com a de S&Z. Sendo assim, Frasca faz os seguintes apontamentos sobre as 

definições dos dois autores: 

• Os jogos tem resultado variável: É uma definição que pode gerar 

confusão, pois, se é possível quantificar um resultado ele será variável.  

• Jogos requerem esforço do jogador: O envolvimento do jogador, seja 

mental ou físico incide diretamente no resultado. 

• Jogadores sentem-se ligados ao resultado: ressalta a importância dessa 

definição já que indica a jogabilidade individual onde cada individuo 

encontra um motivo específico para jogar. Envolve as questões de ganhar, 

perder e as simbólicas gerais. 
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Consequências do jogo são opcionais e negociáveis: Aos olhos de Frasca, Juul 

identifica nos jogos a possibilidade de consequências na vida real que não estão 

previstas no jogo. 

Assim, a proposta de Frasca diz que: 

Um jogo é uma atividade envolvente em que os jogadores 

acreditam ter uma participação ativa onde concordam com um 

sistema de regras que atribui status social ao seu desempenho 

quantificado. A atividade restringe os jogadores a um futuro 

imediato de probabilidades de cenários que eles estão dispostos a 

tolerar (FRASCA, 2007, p.70). 

A partir dessa proposta o autor destaca e faz apontamentos sobre os seguintes 

itens: 

Jogos são sociais: Para Frasca os jogos não são sociais por se jogar em grupos, 

mesmo porque existem vários títulos de jogos que são explorados no modo 

single player. Esta relação deve-se a carga de conceitos sociais entre o ganhar e 

perder. O autor busca em Piaget um breve trecho que indica a falta de noção 

entre o ganhar e perder em crianças que não foram socializadas e que não 

entendem o status social entre um e outro. 

Jogos são atividades e objetos: Os jogos podem acontecer como uma atividade 

ao mesmo tempo em que é um conjunto de estruturas de sistemas e regras que 

levarão a vitória ou derrota. 

Jogos possuem regras: Assim como outros autores já apresentados, Frasca 

destaca nos jogos o fato deles serem regulados por parâmetros que darão as 

diretrizes para que o jogo ocorra dentro de um espaço delimitado e previsto. 
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Avalia e mede o desempenho dos jogadores: Os jogos são medidos no sentido 

de acompanhamento, por tanto atividades lúdicas também podem ser medidas, 

é possível acompanhar o andamento de uma brincadeira entre participantes, 

porém só em jogos podemos medir e avaliar os jogadores e identificar quem 

ganha e quem perde, seguindo a base de status social mencionado 

anteriormente. 

Jogadores acreditam em sua participação: Nesse quesito Frasca faz um 

pequeno comparativo ao sistema que Juul (2003) utiliza para definir jogos, que 

coloca como jogos fronteiriços os jogos de azar, como a roleta e os dados. A 

análise desse item depende diretamente do comportamento das pessoas 

perante aos jogos e Frasca afirma que esses jogadores acreditam que realmente 

podem controlar toda a situação.  Seguindo a retórica do autor, a situação é 

explicada pela sensação de ganhar ou perder o status social. 

Consequências não são opcionais: Por fim, o aspecto mais importante para o 

autor é para Frasca o centro da definição dele sobre jogos, pois permite 

compreender melhor como a ambiguidade nos jogos funciona. Espen Aarseth 

(2012) quando define jogos também ressalta os múltiplos sentidos que um jogo 

pode ter, como um jogo que pode ser extremamente divertido para um jogador 

quanto entediante para outro. 

Frasca explica, neste tópico, que Juul definiu as consequências dos jogos como 

opcionais e negociáveis e isso resulta em dois problemas de acordo com o autor. 

Primeiramente, a classificação de jogos separados de uma realidade onde as 

ações são negociadas a partir das consequências. Em seguida o próprio 

reconhecimento de Juul na contradição dessa definição, já que são inúmeras as 

consequências que não podem ser negociadas em um jogo, como o sentimento 

do jogador em relação ao resultado obtido. 
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Esse aspecto apresenta o jogo como não sendo um objeto isolado da ‘realidade’, 

as consequências de um jogo são reais, como sentimento de tristeza ou alegria. 

O autor, porém observa que as ações são minimizadas dentro dos jogos porque 

os jogadores têm consciência das ações que toma e normalmente essas 

consequências permanecem dentro dos limites esperados. 

Apresentadas as características sobre jogos, Frasca salienta que sua definição é 

mais ampla que as de outros teóricos porque a intenção é construir uma 

definição na subjetividade do jogador e equilibrá-la com as definições centradas 

em sistemas e regras. O intuito não é responder apenas a questão “o que são 

jogos”, ela pretende também compreender “como são os jogos” e assim os 

games não são tratados por ele apenas como sistemas objetivos, são também 

acordos sociais que dependem da interação do jogador. 

Com esta seção queremos chegar a definição de jogos além de sistemas. 

Percebemos que Huizinga aborda o contexto cultural e o papel que o jogo tem 

para a maturação dessa cultura. Quando Caillois segmenta os jogos em duas 

formas de se jogar (Paidia e Ludus), são os jogadores que decidirão qual a 

postura que adotarão perante o jogo. Assim a intenção de alinhar as definições 

de S&Z, Juul e Frasca são canal para compreender jogos como atividade além do 

objeto, visto que, de acordo com estes três últimos autores o jogo (ato) se 

consolida na experiência do jogar relativa à interação dos jogadores com o jogo 

(objeto). 
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1.2 JOGOS DIGITAIS 

Como apresentado nos quatro episódios do documentário "A Era do Videogame" 

(2007), os jogos digitais têm o início da sua história com acontecimentos da pré-

revolução digital por meio do dispositivo de diversões feito com um 

equipamento de raios catódicos (Cathode Ray Tube - CRT) conhecido como 

osciloscópio, utilizado para medir diferenças de potencial por meio de gráficos 

bidimensionais, esse equipamento basicamente controla um feixe de luz pelo 

CRT construindo gráficos de ondas senoidais e cossenoidais. Apesar de não ser 

um jogo e utilizar processos de eletromecânica em seu funcionamento, a 

invenção de Thomas T. Goldsmith Jr. e Estle Ray Mann inicia a jornada da 

interação com o controle em tempo real de um sinal elétrico sem fins bélicos em 

um dispositivo parecido com um monitor ou televisor que conhecemos 

atualmente (A ERA DO VIDEOGAME, 2007, ep. 1). 

A patente de um dispositivo capaz de controlar um sinal eletrônico por uma tela, 

através da manipulação de botões e teclas, deixa um espaço para o início de 

estudos sobre interação homem-computador, como na tese de Alexander Shafto 

Douglas, pesquisador inglês responsável por criar uma versão para computador 

do jogo da velha (tic-tac-toe) conhecido como OXO, considerado o primeiro jogo 

digital executado em computador. Dentre os experimentos, em 1958, William 

Higinbotham criou um dos jogos que faria grande sucesso posteriormente, 

Tennis for Two. Entre as décadas de 60 e 70, os jogos digitais funcionavam como 

passatempo ou brincadeiras em laboratórios de grandes universidades que 

tinham como prioridade pesquisas computacionais ou relacionadas as redes de 

computadores.  

Porém, dentro do campus onde essas brincadeiras eram apresentadas fez surgir 

a ideia de comercialização e produção exclusiva de jogos digitais. Nolan Bushnell 
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foi um dos fundadores da primeira empresa de desenvolvimento desses jogos, a 

Atari7. Responsável por começar a distribuir os chamados Arcades, máquinas 

que continham apenas um jogo e que funcionavam a partir de moedas 

depositadas, a Atari iniciou as distribuições das máquinas com jogo Pong, o 

sucessor de Tennis for Two. 

Em 1971, o primeiro console de videogame foi comercializado pela empresa 

Magnavox e chamava-se Odyssey, marcando a estreia da primeira geração dos 

videogames. Pong foi lançado para a versão doméstica apenas três anos depois, 

em 1974 pela Atari. A empresa só lançou seu primeiro console de videogame em 

1977 chamado de Atari VCS, mas apenas o seu sucessor Atari 2600 teve sucesso 

com as vendas. 

Este primeiro período na indústria do videogame presenciou dois crashs antes 

de embarcar nos grandes sucessos de venda. O primeiro foi a quebra do 

mercado de hardware. Devido a grande quantidade de arcades similares ao 

Pong, o público perdeu o interesse em jogar. O mercado voltou a prosperar 

quando a empresa Taito passou a comercializar o jogo Space Invaders e consoles 

caseiros com cartuchos intercambiáveis entraram em circulação. 

Mal o mercado havia se recuperado da primeira crise, em 1983, sofreu com a 

segunda queda nas vendas, dessa vez maior que a de 1977, fazendo várias 

empresas que iniciavam no ramo falirem. Uma consequência da baixa qualidade 

dos jogos que eram produzidos quando o mercado gerou possibilidades de 

pequenas empresas produzirem apenas jogos que eram distribuídos em 

cartuchos (A ERA DO VIDEOGAME, 2007, ep. 2). 

7 A Atari é uma das empresas pioneiras no desenvolvimento de jogos digitais. Disponível em: 
<http://www.ign.com/articles/2014/03/20/ign-presents-the-history-of-atari>. Último acesso: 30 de 
maio de 2014 
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As duas grandes crises afetaram o mercado norte americano, berço dos jogos 

digitais, porém no Japão as vendas continuavam ascendentes e foi de lá que a 

solução para a crise veio. A Nintendo resolveu lançar a versão do Family 

Computer (Famicom), nos EUA, batizando-o de NES (Nintendo Entertaiment 

System). Esse novo console estreia a terceira geração dos videogames e trouxe 

como novidade o primeiro jogo caseiro com elementos de game design como 

narrativa, níveis e avatar8 chamado de Super Mario Bros. Nesse período, dois 

consoles ficaram mais conhecidos NES e o Master System da Sega (A ERA DO 

VIDEOGAME, 2007, ep. 3). 

Até a metade da década de 1990, o mercado mundial de consoles foi disputado, 

principalmente, entre Sega e Nintendo. Em 1988, a Sega lançou o Mega Drive 

seguido, dois anos depois, pelo seu concorrente Super Nes. Ambos fazem parte 

da quarta geração de consoles de videogame, sendo campo de disputa entre 

grandes franquias de jogos digitais da época. É a partir da quarta geração que os 

consoles portáteis são lançados no mercado, a Nintendo com o Game Boy e a 

Sega com o Game Gear. 

A partir de 1994 o documentário "A Era do Videogame" (2007) expõe o avanço 

tecnológico e aperfeiçoamento dos gráficos em seu último episódio que se inicia 

com o lançamento da Sega, sucessor do Mega Drive, o Sega Saturn, videogame 

capaz de processar 32 bits de informação. A novidade do console também 

estava na mídia que reproduzia o jogo. Ela deixava de ser um cartucho ROM 

para ser gravado em CD-ROM. A Nintendo pretendia lançar um console que 

utilizasse leitura de CD’s também em parceria com a Sony que planejava entrar 

no mercado de consoles de videogame. O contrato entre as duas empresas não 

foi consolidado e o Playstation foi lançado como uma aposta da Sony. 

8 Avatar é a figura que representa o jogador em um game. A definição deste termo está 
detalhada na seção 2.3.2.1 do capítulo 2. 
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A Nintendo não lançou nenhum videogame de 32 bits, porém, em 1996, foi 

lançado o Nintendo 64, que ainda utilizava cartuchos como mídia dos seus jogos 

mas possibilitava que até quatro jogadores jogassem ao mesmo tempo, 

diferente de todos os outros consoles que permitiam apenas dois controles (A 

ERA DO VIDEOGAME, 2007, ep. 4). 

A cada mudança tecnológica significativa, como a alteração do processador 

gráfico dos videogames, inicia-se uma geração. A quarta geração é marcada 

pelos consoles de 16 bits (LUZ, 2010). No final dessa geração e início da quinta 

podemos identificar a utilização de ambientes em três dimensões nos jogos. O 

SNES usava de isometria para simular 3D em Super Mario RPG e cálculo de 

polígonos em Vortex e Star Fox. 

 

       Figura 2 - Super Mario RPG (SNES)     Figura 3 - Super Mario 64 (N64) 

  

 

  

Figura 4 - StarFox (SNES) Figura 5 - StarFox 64 (N64) 
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Mesmo com grandes títulos e jogos clássicos, a Sega e a Nintendo enfrentaram 

uma grande crise com a entrada da Sony no mercado. Foram 17 milhões de 

unidades de Sega Saturn vendidas, contra pouco menos de 33 milhões de 

Nintendos 64, em comparação com os mais de 100 milhões de Playstations. 

Com fôlego no mercado, a Sony puxa a sexta geração de videogames com o 

Playstation 2, mais uma vez sucesso de vendas com 140 milhões de unidades 

vendidas, contra 24 milhões do Xbox, novo console lançado pela Microsoft que 

teve maior adesão nos EUA. O Nintendo Game Cube com quase 22 milhões de 

cópias e pouco mais de 10 milhões de unidades do Dreamcast, o último console 

lançado pela Sega. 

A sétima geração  de videogames, que durou até 2012, trouxe duas novidades 

principais: a alternância de interação com os comandos dos jogos e a definição 

da mídia que substituiria o DVD. A Microsoft lançou o Xbox 360 um ano antes 

dos concorrentes, em 2005, junto com as empresas Toshiba, Sanyo, RCA e Intel 

apostou no HD-DVD como suporte para seus jogos enquanto a Sony lançou  

o Playstation 3, no final de 2006, com o sistema Blu-Ray que conta com a  

parceria da Phillips, TDK, Sun Microsystem, Dell, Pioneer e Apple. Essa  

divisão de empresas patrocinando mídias diferentes remete-nos a disputa entre 

VHS e Betamax. 

A Nintendo lançou seu videogame ainda com o formato anterior, o DVD. 

Contudo, trouxe aos jogadores uma nova maneira de interagir com os jogos 

digitais. O console Wii vem equipado com joysticks sem fio capazes de captar o 

movimento, essa investida conferiu a empresa o título de prioridade com a 

experiência do jogador do que a capacidade gráfica do jogo. 
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A Microsoft lançou um equipamento antes mesmo de anunciar seu novo console 

que aumentaria ainda mais as vendas do Xbox 360. Com a proposta de escanear 

e reconhecer os movimentos dos jogadores, o Kinect elevou ainda mais o nível 

de interação com as interfaces dos jogos digitais.  

O saldo de vendas entre as três maiores empresas desenvolvedoras de 

videogames mostrou-se interessante ao verificarmos a curva ascendente que a 

Sony possuía até o Playstation 2. Nessa geração, a Nintendo alcançou 100 

milhões de consoles vendidos contra pouco mais de 80 milhões dos seus 

concorrentes. Como visto a seguir: 

 

Figura 6 - Venda de consoles por produtora9 

  

9 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_consoles 
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Os números apresentados são especificamente dos consoles de videogame. Há 

também um mercado em expansão dos videogames portáteis, desde a quarta 

geração dos consoles clássicos. Atualmente esses dispositivos competem com 

smartphones e tablets, bem como os jogos de computadores que também 

passam por uma evolução técnica durante todos esses anos. A análise das 

gerações aqui apontadas deu ênfase aos consoles por serem aparelhos 

específicos e não tão amplos de se analisar como os dispositivos móveis. 

Nas duas primeiras gerações os jogos digitais tornaram-se tediosos com a falta 

de desenvolvimento técnico específico. Só a partir da terceira geração que se 

tem registro de equipe multidisciplinar no desenvolvimento dos jogos que, até o 

momento, eram desenvolvidos apenas por especialistas em computação e 

programação. 

Aqui não destacamos a evolução dos joysticks, responsáveis pela interação física 

com os jogos digitais, mas podem ser vistos no infográfico 1, a seguir. É possível 

identificar a partir desta evolução,  a complexidade de comandos que os 

jogadores precisam se adaptar versus as opções de ações disponíveis no jogo 

apenas observando a estrutura física de cada controle. 
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Junto à evolução dos controles também estão as interfaces gráficas que exigem 

habilidades dos jogadores para controlá-las. Elas possuem relação direta com a 

capacidade do hardware de processar as informações. Se compararmos o Atari 

2600 com o Playstation 3 teremos os seguintes números: 

 Atari 2600 (1977) Playstation 3 (2006) 

Processador 1.19 MHz 3.2GHz 

Memória 
128 Bytes (RAM)  
4 KB (ROM) 

256 MB (vídeo) 
256 MB (Geral) 

Cores 128 Milhões 

Resolução 160 x 192 1920 x 1080 

Áudio 2 canais 8 canais 

Tabela 4 - Comparativo de tecnologias 
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Além da capacidade de armazenamento de informação, a diferença de hardware 

se reflete nas seguintes imagens: 

 

Figura 7 - Battlezone (1980) 

 

Figura 8 - Battlefield3 (2011) 
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Os dois jogos têm a temática de guerra Battlezone para Atari 2600 e Battlefield 3 

para Playstation 3. As duas são a representações gráficas em primeira pessoa, 

ou seja, a visão de quem controla o tanque de guerra. 

Quanto aos videogames Juul (apud NESTERIUK, 2010, p.28), faz uma observação 

sobre a diferença em relação aos jogos não eletrônicos: 

Videogames acrescentam automação e complexidade - eles podem 

sustentar e calcular regras do jogo por si só permitindo, por meio disso, 

mundos nos jogos mais elaborados, além de permitir a manutenção do 

ritmo do jogo (JUUL apud NESTERIUK, 2010, p.28). 

A complexidade que Juul se refere ao reflexo da capacidade de processamento 

do suporte onde o jogo digital irá rodar. Quanto maior a capacidade de 

automação tecnológica mais possibilidades estão disponíveis aos criadores e, 

consequentemente, aos jogadores. Se voltarmos a analisar as imagens dos 

tanques, por mais que o engenheiro de software tenha se esforçado para 

trabalhar a alternância de pixels para dar a impressão de profundidade ou 

movimento, é necessário um esforço conjunto do jogador para imergir no jogo. 

Diferentemente da segunda imagem, que por conter características realistas, 

permite que a imersão no jogo seja mais fluida e simples para o jogador. 

Como apresentado no início da seção, os jogos digitais surgem juntamente com 

a revolução digital que tem início com a invenção do transistor e reflete na 

miniaturização dos equipamentos eletrônicos e dos circuitos integrados, 

componentes dos microprocessadores. Faz parte da revolução digital também a 

criação e evolução da internet que vem ao encontro com os jogos digitais desde 

a sua criação. Os primeiros jogos são baseados em interfaces do tipo CLI 

(Command Line Interface) que permitia as pessoas conectadas fazer parte de uma 
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rede de jogadores de RPG executada em BBS (Bulletin Board System) ou Internet 

com o nome de MUD (Multi-user Dungeon). Os primeiros MUDs surgiram no final 

da década de 1970 e são os primeiros jogos do tipo MMORPG10, possui 

mecânicas parecidas, mas é executado todo através de texto e linhas de 

comando: 

 

Figura 9 - Interface CLI do jogo Genesis (1989) 

Com a melhoria da velocidade de conexão entre dispositivos na internet e a 

capacidade gráfica dos processadores, foi possível já no final da década de 1990 

jogar através de uma rede dedicada chamada Battle.net, a segunda versão de 

Warcraft, jogo de estratégia em tempo real, que mais adiante daria origem ao 

MMORPG World of Warcraft, apresentado com mais detalhes na próxima seção. 

10 Massive Multiplayer Online Role-Playing Game 
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Figura 10 - Interface Warcraft II (1995) 

 

Figura 11 - Interface World of Warcraft: Mist of Pandaria (2011) 
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1.3 DENTRE ALGUMAS HISTÓRIAS, WARCRAFT 

Como visto anteriormente os jogos digitais iniciam as atividades na década de 

1950 com uma geração de 2 bits que evoluiu rapidamente para os jogos de alta 

definição, apresentados atualmente com a nova geração de jogos digitais. 

Durante essa evolução de qualidade gráfica, tecnológica e interativa, muitas 

empresas desenvolvedoras de jogos surgiram, uma delas, Silicon & Synapses. 

Fundada em 1991, a empresa foi responsável por lançar, em 1994, sob seu nome 

atual, Blizzard Entertainment, o primeiro título da franquia aqui estudada, 

Warcraft: Orcs & Humans. Lançado exclusivamente para ser jogado em 

computador o jogo foi um dos primeiros do gênero de estratégia em tempo real 

e trouxe aos jogadores novas maneiras de interagir que foi aprimorada na 

capacidade de jogar com outros jogadores em rede no ano seguinte. Essa 

funcionalidade de conexão através da rede e da internet deu origem a Battle.net, 

plataforma de jogos online da Blizzard Entertainment que reúne, administra e 

distribui os jogadores em quatro jogos da empresa: Diablo, Starcraft, Warcraft e 

HearthStone (HS) (BLIZZARD, 201411). 

Atualmente a franquia Warcraft conta com 26 versões digitais do jogo (entre 

expansões, atualizações e novas versões) diretamente e inúmeras versões 

indiretas criadas por fãs, das quais a mais famosa conhecida como DOTA 

(Defense of the Ancients12), deu origem a versão oficial do jogo mais novo da 

empresa, Heroes of the Storm13 (HoS) que envolvem os personagens principais 

do enredo de Warcraft, Diablo e Starcraft criando uma amalgama dos universos 

utilizados pela empresa.  

11 Disponível em: <http://us.blizzard.com/pt-br/company/about/>. Último acesso: 30 de maio de 
2014. 
12 Disponível em: <http://www.playdota.com/>. Último acesso: 30 de maio de 2014.  
13 Disponível em : < http://us.battle.net/heroes/pt/>. Último acesso: 30 de maio de 2014. 
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Assim como aconteceu com Counter Strike (CS), DOTA foi uma variante do jogo 

original desenvolvido por fãs que possui sua mecânica de jogo alterada para 

expandir as possibilidades disponibilizadas pela empresa desenvolvedora. É o 

caso onde uma produção independente e gratuita, feita em modo for fun, atingiu 

um patamar do jogo oficial. Com CS, a repercussão foi tão grande que a grande 

maioria dos jogadores não sabiam ou nunca haviam jogado a versão original14 

(HalfLife) e o MOD15 tornou-se modalidade de competição com disputas oficiais 

na World Cyber Games (WCG), campeonato mundial de jogos digitais. Já o MOD 

de Warcraft não participou de competições oficiais, porém ganhou tantos 

adeptos que outras desenvolvedoras resolveram dar continuidade ao jogo não 

oficial lançando o DOTA 2.    

Durante aproximadamente seis anos após Warcraft II, a terceira versão foi 

lançada em 2002 e tornou-se o jogo de computador mais vendido rapidamente 

da história (durante o ano de lançamento). No ano seguinte a expansão do jogo 

foi lançada dando continuidade à grande quantidade de cópias vendidas (cerca 

de 3.5 milhões de unidades no lançamento) para que, em 2004, fosse lançado 

um novo gênero da franquia no universo dos jogos massivos online, World of 

Warcraft, um MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) que até o 

ano de 2013 teve 20 atualizações, sendo quatro delas expansões do jogo e conta 

com aproximadamente 10 milhões de jogadores ativos, como informa o site 

oficial do jogo16 (BLIZZARD, 2014). 

Dentre todas as modalidades de Warcraft, o contexto do jogo baseia-se em RPGs 

tradicionais que possibilitam aos seus jogadores vivenciar situações com seus 

personagens que irão alterar o rumo da história, porém sempre dentro da 

narrativa e regras do jogo. 

14 Conforme mostra o artigo do site GameSpot, disponível em: < 
http://www.gamespot.com/reviews/half-life-counter-strike-review/1900-2657769/>. Último 
Acesso: 30 de maio de 2014. 
15 Abreviação do termo inglês modification designado para apontar jogos que são criados a partir 
de modificações de outros. 
16 Disponível em: <http://us.battle.net/wow/pt/>. Último acesso: 30 de maio de 2014. 
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Até a terceira versão da franquia, o jogador não tem a possibilidade de 

caracterizar apenas um personagem, apenas será proposto pelo jogo a escolha 

de exércitos que dividem-se em raças: Humanos, Elfos, Mortos-Vivos e Orcs; 

dentro de cada raça é feita a divisão de classes, grupos relacionados a cada ação 

e habilidade do personagem. 

Linha do tempo de Warcraft17 

1994 | Warcraft: Orcs & Humans; 

1995 | Warcraft II: Tides of Darkness; 

1996 | Warcraft II: Beyond the Dark Portal (E); 

1999 | Warcraft II: Battle.net (E); 

2002 | Warcraft III: Reign of Chaos; 

2003 | Warcraft III: The Frozen Throne (E); 

2004 | World of Warcraft; 

2005 | World of Warcraft: Assault on Blackwing Lair (P); Rise of the Blood God (P); 

2006 | World of Warcraft: The Gates of Ahn'Qiraj (P); Shadow of the Necropolis (P); 

2007 | World of Warcraft: The Burning Crusade (E); The Black Temple (P); The Gods of Zul'Aman (P); 

2008 | World of Warcraft: Fury of the Sunwell (P); Wrath of the Lich King (E); 

2009 | World of Warcraft: Secrets of Ulduar (P); Call of the Crusade (P); Fall of the Lich King (P); 

2010 | World of Warcraft: Cataclysm (E); 

2011 | World of Warcraft: Rise of the Zandalari (P); Rage of the Firelands (P); Hour of Twilight (P); 

2012 | World of Warcraft: Mists of Pandaria (E); Landfall (P); 

2013 | Hearthstone: Heroes of Warcraft; World of Warcraft: The Thunder King (P); Escalation (P); 

2014 | World of Warcraft: Warlords de Draenor (E); 

 

17 A legenda utilizada na linha do tempo refere-se a (E) como expansão do jogo que apresentam 
modificações estéticas, mecânicas e de roteiro no jogo. Para (P) são apresentados os paths 
responsáveis por atualizar com compor alguma manutenção apenas no roteiro do jogo 
apresentadas no site oficial do game. Disponível em: <http://us.battle.net/wow/pt/game/the-
story-of-warcraft/chapter1>. Último acesso: 30 de maio de 2014. 
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1.3.1 A história de Azeroth 

Warcraft tem seu roteiro em Azeroth, apresentado nas primeiras versões do jogo 

como reino (Warcraft I e II) e no lançamento da terceira versão do game 

(Warcraft III) é descrita como um mundo, contexto utilizado até o momento por 

todos os jogos da franquia. Sua geografia foi construída semelhante à Terra com 

base em histórias fantasiosas de criaturas místicas conhecidas em contos de 

J.R.R. Tolkien e espalhadas por Azeroth que divide-se em: Kalimdor, Reinos do 

Leste, Nortúndria, Pandaria e Voragem (vértice localizado no meio do oceano).  

 

Figura 12 - Mapa de Azeroth 

Os habitantes que podem ser controlados pelos jogadores dividem-se em raças: 

Anão, Draenei, Elfo Noturno, Elfo Sangrento, Gnomo, Goblin, Humano, Morto-

vivo, Orc, Pandaren (ursos panda), Tauren (minotauros), Troll e Worgen 

(licantropo). As raças subdividem-se em classes de guerreiros, paladinos, 

caçadores, ladinos, sacerdotes, cavaleiros da morte, xamãs, magos, bruxos, 
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monges e druidas organizados como tanques, curadores e causadores de 

dano18. Essa estrutura de personagens é comum em jogos de RPG, como nos 

tradicionais D&D e Gurps19. Outros seres também habitam o universo de 

Warcraft como Ents, Golens e Dragões, esses controlados por inteligência 

artificial do jogo. Além dos personagens Azeroth também apresenta uma 

diversificada fauna e flora. 

As raças principais que permitem o controle durante o jogo estão divididas em 

duas facções principais: Horda e Aliança, responsáveis pela trama principal da 

história. Ao jogador caberá decidir qual das facções irá representar. Em ambos 

lados existem heróis lendários e líderes que compõem as histórias durante o 

jogo. Os personagens com mais destaque são:  

 

Figura 13 - Personagens principais de WoW 

18 Disponível em: <http://us.battle.net/wow/pt/game/class/>. Último acesso: 30 de maio de 2014. 
19  Dungeons & Dragons e GURPS são sistemas de RPG tradicionais distribuídos pela Wizards of 
the Coast e Steve Jackson Games consecutivamente. 
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1.3.2 O mundo de Warcraft 

Warcraft, o jogo, tornou-se tema para vários sistemas de regras, como visto 

anteriormente, e caberia a cada um desses jogos, dotados de enredos parecidos, 

uma análise específica. Como a necessidade da pesquisa é observar a anatomia 

de um jogo baseado em estruturas de game design, a escolha do tema Warcraft 

depende de subtemas extensos demais para o tempo desta pesquisa, portanto a 

decisão foi de analisar o Mundo de Warcraft (World of Warcraft – WoW) pelos 

seguintes motivos: trata-se do enredo sobre o tema escolhido anteriormente, é 

complexo o suficiente para incorporar sistemas de mecânicas diferentes, 

permite a criação conteúdos capazes de retroalimentar a cultura game e, 

consequentemente, a cultura digital, possui grande adesão de jogadores, é atual, 

e mesmo com dez anos após o seu lançamento oficial é considerado um dos 

games mais jogados atualmente20e tem aderência ao conceito de game 

apresentado por Frasca (2007). 

Do ponto de vista conceitual WoW não possui um objetivo de ganhar ou perder, 

mas apresenta de moto metafórico diversos assuntos da sociedade 

contemporânea, como por exemplo a economia (CAMPEDELLI, 2009). A todo 

instante mede e avalia o desempenho dos jogadores por meio dos níveis e 

desafios contextualizados em seu enredo, por meio de suas regras e mecânicas 

20 WoW tem um registro de aproximadamente 100 milhões de pessoas desde o lançamento. 
Contas ativas e pagantes são pouco mais que 11 milhões - Disponível em: 
<http://blizzard.gamespress.com/World-of-Warcraft>. Último acesso: 30 de maio de 2014. 

                                                



CAPÍTULO 1 | CONTEXTUALIZANDO OS JOGOS: DA MESOPOTÂMIA A AZEROTH 53 

fazendo que os jogadores participem diretamente da história21, o que faz 

externar a consequências não opcionais apresentadas por Frasca (2007) em 

relação aos sentimentos de encontrar companheiros ou rivais de guilda, por 

exemplo. Além disso, o jogo é apresentado também como objeto e atividade.  

World of Warcraft foi lançado em novembro de 2004 dando continuidade à trama 

trazida pelas edições anteriores. Apesar do enredo continuar o mesmo, inclusive, 

fazendo referência às histórias vividas por quem jogou outras edições, WoW 

modificou tanto o sistema de regras quanto as mecânicas de jogo que até a 

terceira versão (Warcraft III: The Frozen Throne) se tratava de um jogo de 

estratégia em tempo real e agora é classificado como um MMORPG (Massive 

Multiplayer Online RPG). 

Um jogo Multiplayer Massivo e Online RPG (MMORPG) segue as mecânicas de 

um RPG clássico que consiste em criar um personagem a partir de parâmetros 

apresentados pela temática do jogo e interpretar ações desse personagem a 

partir de instruções de um mestre do jogo, responsável por narrar fatos e 

acontecimentos que farão a contextualização do jogadores no jogo. Em jogos 

digitais a tecnologia substitui a figura do mestre de mesa e cria uma dinâmica 

automatizada de alguns processos manuais. Em World of Warcraft ao conectar-se 

pela primeira vez o jogador é convidado a criar seu avatar para representa-lo 

21 Anualmente a Blizzard promove um evento chamado BlizzCon para o lançamento de jogos ou 
atualizações, os fãs geralmente fazem suas homenagens vestindo-se dos seus personagens 
favoritos ou até realizando encontros reais dos controladores do avatares dentro do jogo. 
Disponível em: < http://us.battle.net/blizzcon/pt/>. Último acesso: 30 de maio de 2014. 
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durante o jogo, para fazê-lo é preciso selecionar o reino e o estilo de jogo que 

será interpretado. A divisão por reinos é, na verdade, uma distribuição de 

personagens por servidores que serve como espelho para todos os jogadores 

evitando que se aglomerem muitos personagens em algumas áreas do jogo e 

possam prejudicar o desempenho técnico do sistema. Além da distribuição entre 

servidores, os reinos permitem que os jogadores escolham uma das quatro 

maneiras de interagir com o jogo: 

Normal (PvE) – O foco do jogo está em completar missões e derrotar os 

monstros nos ambientes. Interpretação e combate entre jogadores são 

opcionais. 

Jogador versus Jogador (PvP) – Segue as características do jogo normal, 

porém combater jogadores de facções inimigas é uma norma obrigatória 

do jogo. 

Interpretação de papéis (RP) – Ao escolher interpretar um papel, o jogador 

deverá conhecer todas as características, habilidades e talentos do 

personagem que irá criar. São três papéis básicos disponíveis: tanque, 

cura e ataque22.  

Interpretação de papéis com combate entre jogadores (RP-PvP) – Ao 

interpretar um papel, é característico que haja combate entre as facções, 

esta opção torna o PvP norma para todos os jogadores. 

22 Tanques (Tanks) são personagens resistentes e responsáveis por receber a maior quantidade 
de dano protegendo assim os membros do grupo que ele faz parte. 
Curadores (Healers) normalmente são personagens mais fracos que fazem uso de magia para 
curar a si e aos outros do grupo. 
Causadores de dano (Damage Dealers) são responsáveis por causar uma grande quantidade de 
dano aos inimigos enquanto seus companheiros auxiliam com magias e chamando a atenção 
dos inimigos.  
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Ao escolher as características que o jogador deverá seguir, a personalização do 

avatar será baseado em três características básicas e obrigatórias: gênero, raça 

(define a facção) e classe. 

 

Figura 14 - Modo de criação de personagem 

Com as características definidas, o jogador poderá escolher o nome e a 

aparência do avatar fazendo modificações de cor, pelos, cabelo, face, etc.

 

Figura 15 - Modo de criação de personagem (detalhes) 
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Com o personagem criado, o jogador é direcionado para uma cidade natal de 

acordo com a raça do personagem. Lá o avatar é acolhido por um mestre que o 

guia para realizar tarefas básicas que demonstram ao jogador como interagir 

com a interface e os comandos do jogo. A cada tarefa cumprida e habilidade 

utilizada o jogador recebe experiência (XP) responsável por elevar o nível do 

avatar. Quanto maior o nível mais pontos em atributos (força, agilidade, 

destreza, etc.) e novas habilidades são desbloqueadas para posteriormente 

serem organizadas em talentos e glifos. 

 

Figura 16 - Glifos Cavaleiro da Morte 

Paralelamente ao aumento de habilidades do jogador, os desafios também são 

ascendentes. As missões iniciais que são passadas através de tarefas evoluem 

para missões em grupo, masmorras, raides e missões heroicas. 

Para percorrer o mundo de Azeroth, o avatar carrega consigo um inventário, 

espaço responsável por armazenar os itens coletados durante o jogo. Os que 
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acompanham o jogador tem formato de bolsas e mochilas, cada uma com 

capacidade para carregar itens diferentes. Para armazenar mais itens ou guardá-

los para uso futuro o jogador tem à sua disposição um banco que fica localizado 

em grandes cidades. Esse serviço tem um sistema parecido com o que utilizamos 

na ‘vida real’ sendo possível realizar um depósito de objeto e retirá-lo em outro 

banco. 

Os bancos também podem armazenar dinheiro virtual que é utilizado na compra 

de itens ou em transações nas casas de leilão. Muitos jogos do tipo MMORPG 

permitem a compra de moeda virtual com dinheiro real, negociação que não é 

possível em WoW. Porém existe um mercado negro de transações não oficiais 

através de sites de vendas online, já que no jogo é possível fazer transferência de 

itens e recursos a outros jogadores. 

A economia do jogo gira em torno de moedas de ouro, prata e bronze. Cada 

grupo de mil moedas cria uma de maior valor, sendo bronze a que vale menos e 

ouro a que vale mais. As moedas servem para comprar itens e negociar algumas 

ações durante o jogo como transporte de uma cidade a outra. 

Os itens podem ser comprados, recebidos como recompensa por uma missão, 

subtraídos ao derrotar um monstro ou produzido por meio de uma profissão. 

Cada item modifica os atributos dos personagens, são composições de um novo 

item ou simplesmente podem ser vendidos para vendedores das cidades para 

conseguir mais dinheiro. 
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Existem itens especiais que só podem ser trocados com uma moeda específica 

que mede os pontos de bravura, justiça, honra e dominação. Esses recursos são 

alcançados a partir de interpretação de papéis e PvP. Para exemplificar, ao 

participar de uma missão do tipo raide e executar bem o papel de tanque, o 

personagem além de receber itens e dinheiro, receberá também pontos de 

bravura. Ao encontrar um membro de facção rival e derrotá-lo, o jogador recebe 

pontos de honra. 

Há em WoW outras maneiras de se conseguir itens e dinheiro, através de 

trabalho. Todas as classes e raças podem escolher duas profissões principais 

que irão desenvolver durante o jogo, como um guerreiro (classe), orc (raça) que 

é ferreiro e minerador (profissão). Dessa maneira o jogador pode coletar 

minérios e forjá-los como armaduras e armas para serem utilizadas ou vendidas. 

As vendas, negociações, conversas e interações gerais do jogo são feitas entre 

jogadores e também entre jogador e sistema. Esse último depende de uma 

inteligência artificial para controlar os chamados de NPC (Non-Player Character / 

Personagem não jogável). Durante todo o game o jogador será abordado ou 

abordará algum NPC que podem simplesmente dialogar com o avatar ou atacá-

lo quando ele for um inimigo e entrar no raio de ação daquele personagem. 

Outra maneira de interagir com outros personagens é nas relações entre 

jogadores. Como WoW é um jogo online, os personagens controlados por outros 

jogadores encontrados nos reinos relacionam-se entre si através de uma 
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ferramenta de bate-papo onde além de escrever ou conversar utilizando um 

microfone, é possível expressar reações como dormir, abraçar e dançar 

utilizando uma '/' antes do comando, como por exemplo: /ACENAR <alvo>. 

Permitindo assim que o diálogo seja repleto de gestos e articulações. 

Mesmo que o tipo de jogo selecionado não seja o de interpretação de papéis, é 

inviável manter um diálogo com um personagem de outra facção. Ao iniciar uma 

conversa as palavras, são exibidas com letras aleatórias fazendo parecer que 

estão sendo ditas em outro idioma, assim se for necessário manter um diálogo 

ele deverá ser através de mímicas e gestos. 

Para personagens da mesma facção, além das conversas, é possível montar 

grupos que farão algumas missões juntas. Grupos podem conter, no máximo, 

cinco jogadores, grupos de raides comportam até 40 jogadores. Como o intuito 

dos grupos não é a permanência, ao terminar uma missão ou desconectar-se, o 

grupo será desfeito. Quando os jogadores decidem montar um grupo 

permanente esse é chamado guilda que apresenta aos seus participantes 

recursos exclusivos como sistema de bate-papo e banco interno para troca de 

itens e conversas apenas entre membros. 

A movimentação no jogo pode ser feita caminhando ou alugando transporte que 

movimenta o avatar de um ponto do mapa a outro em algum tipo de montaria. 

A partir do nível 20 o jogador pode obter sua própria montaria terrestre que 

varia de acordo com a raça escolhida para o personagem (humanos utilizam 
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cavalos, trolls dinossauros, etc.). Ao atingir o nível 60, é possível adquirir 

montarias aéreas e percorrer longas distâncias no mapa em busca de novas 

missões ou simplesmente ver o jogo de outro ângulo. 

 

Figura 17 - Montaria voadora 

Durante toda a trama do jogo são apresentados ao jogador meta-games que 

fazem parte de algumas das missões apresentadas ao jogador. Além desses 

jogos esporádicos em forma de teste, WoW possui um módulo do jogo no qual é 

possível participar de duelos de mascotes,sem colocar em risco a vida dos 

personagens principais, em forma de jogo casual. O mini game faz alusão à 

franquia Pokemon, em que é possível capturar uma mascote e treiná-la para 

competir com outras. Durante toda a jornada em Azeroth os mascotes ficam 

espalhados pelo caminho e desafiam o jogador a capturá-las. Quanto mais 

experiente nessa modalidade do jogo, novas habilidades são disponibilizadas ao 
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personagem. A Blizzard estima que diariamente são feitas 3,6 milhões de 

batalhas de mascotes.  

 

Figura 18 - Batalha de mascotes 

Além de meta-games WoW propõem comemorações de datas festivas no 

calendário oficial da Blizzard, com prêmios e mini jogos temáticos. Como o jogo 

depende da interação dos jogadores, nem todas as ações ocorrem dentro das 

regras do jogo. São comuns as festas não oficiais de jogadores que escolhem um 

tema para que os personagens se reúnam vez ou outra removam a roupa e 

façam uma ‘festa do cabide’ com os avatares e salvam o vídeo em alguma rede 

social como YouTube23. 

  

23 World Of Warcraft Sexy Naked Dance Party - http://www.youtube.com/watch?v=nLoyF9YtNA0. 
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Outro acontecimento que fugiu da previsão dos desenvolvedores chamava-se 

Corrupted Blood nome dado a um feitiço do chefe final de uma das raides de 

WoW. É um tipo de veneno que aplicava uma grande quantidade de dano ao 

avatar durante um longo período de tempo e comportava-se como uma doença 

infecciosa podendo ser transmitida enquanto o jogador estivesse vivo. Por um 

erro na programação, animais de estimação e NPC’s em geral também 

contraiam a ‘doença’ que atingiu grande parte dos servidores. Alguns jogadores 

com níveis mais alto de vida contraiam a doença e a espalhavam em vilas de 

jogadores iniciantes propositalmente gerando uma grande quantidade de morte 

de personagens e esvaziando várias cidades no jogo.24 

Warcraft é um jogo pago mensalmente com um custo para o plano mensal de 

quinze reais. Foi totalmente traduzido e dublado em português a partir de 2011. 

Possui uma enciclopédia no formato wiki com aproximadamente 100 mil páginas 

de conteúdo25. A cada nova expansão do jogo são incorporadas ao enredo mais 

histórias. Até a versão mais atual de WoW, estima-se que a quantidade de texto 

dentro do jogo seja de seis milhões de palavras. A música e os efeitos sonoros 

que acompanham a trama do jogo contêm aproximadamente 3.900 minutos 

(BLIZZARD, 2014). 

  

24 GFH: The Real Life Lessons Of WoW's Corrupted Blood  - http://www.gamasutra.com/php-
bin/news_index.php?story=18571 
25 http://www.wowwiki.com/ 

                                                



CAPÍTULO 1 | CONTEXTUALIZANDO OS JOGOS: DA MESOPOTÂMIA A AZEROTH 63 

Para controlar o tempo de jogo os pais podem optar por quantidades de horas 

jogadas por dia, semana ou mês. É um recurso que foi desenvolvido para que os 

responsáveis controlem o tempo de exposição ao jogo dos seus dependentes, 

mas também é utilizado por adultos que pretendem controlar seu próprio 

tempo de jogo visto casos de pessoas que passam dias seguidos jogando26.  

26 O vício gerado por jogos digitais é sempre tema de discussões e preocupação em jogo online 
existem um aumento significativo de pessoas que dizem precisar de ajuda para parar de jogar: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_addiction 
http://www.reddit.com/r/nowow/ 

                                                



CÁPITULO 2 | OS ELEMENTOS BÁSICOS  

DE GAME DESIGN EM  

WORLD OF WARCRAFT 
 

Ao considerar, como mostra o primeiro capítulo, que os jogos digitais são 

dotados de uma linguagem específica, apresenta-se nesse capítulo elementos 

que tendem a compor a estrutura da Game Linguagem. Entende-se que essa 

composição se dá através de elementos básicos que combinados através da 

ordem de uma sintaxe apresentam um sentido determinado ao que se pretende 

comunicar. 

Este capítulo está dividido em três momentos, o inicial que indica como 

concebeu-se a divisão de elementos e quais deles foram selecionados dentro do 

mundo de Warcraft. Em seguida, com o jogo dissecado apresenta-se quais peças 

foram selecionadas e qual o papel de cada um deles durante o game. Por fim, ao 

reorganizar o atlas de elementos estruturais, serão identificados dentro de cada 

cadeia combinatória a estrutura das sintaxes encontradas na Game Linguagem e 

suas principais características como ferramenta para construir uma mensagem. 
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2.1 SEGMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS BÁSICOS 

A proposta de adotar uma linguagem nos Games vem da capacidade 

comunicacional que os jogos digitais possuem para dar a uma mensagem um 

sentido específico a quem tem contato com essa mídia. Logo, o modo de 

construção dos games diz, como o ato de comunicar-se entre jogador, sistema e 

jogo será apresentado.  

No primeiro capítulo foi apresentada a concepção de jogo e as mudanças, ou 

atualizações sofridas ao longo dos anos. Das definições de jogos e jogos digitais, 

foram apresentados os impactos socioculturais e como podem ser definidos. 

Porém, do que os jogos são feitos? Conforme o conceito de jogo apresentado 

por Juul (2005) e Frasca (2007), adota-se nessa pesquisa como sistemas formais 

baseados em regras  com resultados variáveis que resultarão em uma 

experiência de acordo com o empenho do jogador em alcançar um objetivo 

seguido pelas regras formais. 

Neste ponto retomamos, além de todos os conceitos apresentados pelos 

autores, a definição de Frasca (2007) o Game ser compreendido como atividade 

e objeto. Assim, pode-se observar que ao apresentar resultados, esses serão 

exibidos de alguma maneira, isto é, deverão ser materializados para que sejam 

apresentados ao menos ao jogador. As regras deverão ser seguidas para que o 

jogo mantenha uma característica ludus em com uma capacidade de ser 'jogável' 

por meio da sua mecânica, núcleo que irá constituir o jogo como objeto. 

Visto isso, a interação entre o estímulo para jogar (do jogador) e a mecânica 

(jogo) resulta em uma experiência, a atividade jogar. Tal consequência resulta 

em uma ação narrada, por esse motivo a história ou enredo do jogo são 
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apresentadas como elementos distintos da narrativa, como por exemplo a 

história a ser contada, mesmo que seja a de um bloco colorido sofrendo a ação 

da gravidade e sendo rotacionado por um interator para construir um conjunto 

perfeito de blocos coloridos e assim melhorar seu status perante o desafio 

apresentado. E por fim, a base onde todas as esferas anteriores constituem o 

jogo está na esfera tecnológica, sendo considerado o tabuleiro e peça de 

madeira de um jogo de damas, papel e caneta no jogo da velha (tic-tac-toe) ou 

sistemas computacionais que abrigarão os elementos dos jogos. Sim, são 

características tanto dos jogos convencionais quanto digitais, porém como 

apresentado também por Juul (2004, p.137 apud Nesteriuk 2010). 

A principal diferença entre os videogames e seus precursores não eletrônicos é 

que os videogames acrescentam automação e complexidade - eles podem 

sustentar e calcular regras do jogo por si só permitindo, por meio disso, mundos 

de jogos (gameworlds) mais profundos, além de permitir a manutenção do ritmo 

do jogo. Assim, videogames criaram novos mundos, mais tempos reais e mais 

jogos individuais (single-player) que são os jogos não eletrônicos. 

 

Figura 19 - Framework MDA 
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As esferas de elementos básicos apresentados são componentes descritos por 

game designer que teorizaram a produção de jogos eletrônicos, são citados em 

Schuytema (2008), Salen & Zimmerman (2012) e Schell (2011). Todos eles 

apresentam e organizam a composição de produção de um jogo digital, porém 

em Schell é que são apresentadas as esferas de estética, mecânica, narrativa e 

tecnológica em um elemento que o autor nomeia de tétrade elementar, como 

apresentado na figura 20. 

 

Das camadas mais visíveis às menos visíveis o autor deixa claro que todo os 

elementos são igualmente importantes na composição de um jogo digital para 

que a experiência de jogar do jogador seja potencializada. 

Figura 20 - Tétrade Elementar (SCHELL, 2011, p.42) 
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Assim, a partir dos elementos de game design propostos por Schell (2011), 

utilizaremos o jogo digital World of Warcraft que foi dividido inicialmente em 

quatro esferas: dos gráficos, das sonoridades e das oralidades que compõem a 

estética do jogo; o sistema de regras, as ações e espaço do jogo na esfera 

mecânica; a experiência de jogar e o desenrolar do jogo construindo a narrativa 

e, por fim, a tecnologia que dá suporte às outras esferas para que a expectativa 

proposta seja alcançada. 

 

2.2 Tecnologia 

Na apresentação desse esfera, Schell (2011, p.42) enfatiza toda a forma de 

materializar o conceito do jogo e, assim, ele engloba tanto lápis e papel quanto 

os componentes eletrônicos de um videogame. Porém, mais importante que a 

forma da tecnologia o autor evidencia dois tipos existentes: as essenciais que 

tornam uma experiência possível e as decorativas que aprimoram uma 

experiência já existente. 

Para exemplificar o efeito que um jogo digital tende a causar, o autor utiliza-se 

do ciclo de entusiasmo visto através do modelo de representação gráfica do 

grau de maturidade, nível de adoção e aplicação comercial de tecnologias 

conhecido como Hype Cycle27 criado pelo Gartner Research, uma consultoria 

norte americana especializada em tecnologia da informação.  

27 http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp 
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Figura 21 - Gráfico de Hype Cycle (SCHELL, 2011, p.409) 

Esse gráfico mostra os níveis que uma tecnologia nova enfrenta até alcançar sua 

maturidade sendo: gatilho tecnológico a descoberta ou anúncio da novidade 

tecnológica. Pico de expectativas ocorre quando muitas pessoas falam sobre a 

tecnologia, gerando uma expectativa muito alta sobre o que realmente é. O vale 

da desilusão reflete o entusiasmo sobre a tecnologia em relação a realidade. E 

então, gradualmente as pessoas começam a descobrir as áreas que aquela 

tecnologia é útil até atingir o platô da produtividade, onde a tecnologia é 

compreendida e aceita para a finalidade que melhor se adequou. 

O autor aponta nessa categoria como espaço para refletir sobre uso demasiado 

de tecnologias decorativas e falta de tecnologias essenciais, isso porque, ao 

analisar o gráfico é mais seguro e compreensível, do ponto de vista 

mercadológico, aprimorar alguma tecnologia já existente ao se lançar com algum 

tipo de novidade e tem relação direta com o amadurecimento da tecnologia para 

que possa se firmar no mercado e não abandonar o projeto só porque foi 

rejeitado inicialmente. Podemos tomar como exemplo os controles de 

movimento que existem há mais de 20 anos, mas só emplacaram de verdade 



CAPÍTULO 2 | OS ELEMENTOS BÁSICOS DE GAME DESIGN EM WORLD OF WARCRAFT  70 

com as melhorias feitas no WiiMote28. Sendo assim, a tecnologia encontra-se 

presente em dois ambientes nos jogos digitais, o físico e o virtual, traduzidos por 

meio de uma interface e servindo de suporte para as outras esferas 

apresentadas por Schell (2011). 

 

2.2.1 Interface 

Toda interface é o limite que permitirá a interação entre sistemas diferentes. Ao 

considerarmos que jogos digitais são também sistemas computacionais, caberia 

também para as definições de interface em games alguns aspectos sobre 

usabilidade, experiência de usuário, acessibilidade, arquitetura de sistemas e 

interfaces e demais tópicos relacionados à IHC29 (BARBOSA & SILVA, 2010, p.10). 

Porém para o estudo sugerido, manteremos a abordagem proposta de analisar 

os elementos básicos de game design e não nos aprofundaremos em pontos 

mais específicos. 

A sugestão de análise de interface feita por Schell apresenta uma proposta entre 

jogador e jogo composta por entrada e saída de interface física e virtual. Essa 

divisão é a mesma utilizada nas análises de sistemas computacionais interativos 

onde a interface física está relacionada com os estímulos tanto do sistema 

computacional quanto de quem os utiliza (BARBOSA & SILVA, 2010). Em jogos 

digitais identificamos normalmente os artefatos de entrada física como mouse, 

teclado, joystick ou sensor de movimento capaz de traduzir um comando em 

uma ação do sistema. Televisores, projetores, óculos de realidade virtual ou 

cavernas são identificados como parte de saída física e tem mais relação com o 

28 WiiMote é o joystick desenvolvido pela Nintendo capaz de rastrear os movimentos do jogador 
por meio de acelerômetros. Faz parte do console da mesma empresa, o Nintendo Wii. 
29 Interação Humano-Computador 
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suporte do que com o que está sendo exibido. Nesse caso, uma interface virtual 

com as opções  de interação para o jogador e seus resultados é que irão alterar 

o mundo do jogo (Schell, 2011, p.225).   

 

Figura 22 - Diagrama de interfaces (SCHELL, 2011, p.225) 

Com isso podemos compreender a interface de um jogo digital, considerando 

que o mesmo é também um sistema computacional, da mesma maneira que 

propõe Barbosa & Silva a partir do contato físico e conceitual que existe durante 

a interação. Sendo assim, o único meio de comunicação entre o jogador e o 

sistema responsável por executar comandos do jogo. 

 

2.2.1.1 Entrada e saída Física 

Os dispositivos físicos de entrada são os responsáveis por traduzir um comando 

humano em uma instrução ao sistema. Um dos primeiros controladores em 

jogos digitais foi o joystick do console Atari 2600 composto por um manche e um 

botão capaz de traduzir um comando de pressa em tiros ou saltos visualizados 

nos televisores. 
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A geração de consoles mais nova conta com uma quantidade maior de botões, 

manches, direcionais, gatilhos, telas touchscreen, acelerômetros e giroscópios 

responsáveis por tornar cada vez mais precisa a ação do jogador. Além dos 

joysticks os jogadores contam com tecnologias de reconhecimento de 

movimentos capazes de identificar os movimentos que são feitos em frente ao 

equipamento e traduzi-los em comandos. 

 

Figura 23 - Consoles de oitava geração 

A interface física utilizada nos consoles, apresentada anteriormente, foi 

adaptada para jogos digitais em computador. Apesar dos jogos da geração mais 

atual serem lançados em multiplataformas e terem suporte para joysticks 

acoplados em computadores pessoais, grande parte deles ainda faz uso de 

teclado e mouse como interface de entrada física. Alguns comandos já são 

universais e assimilados por jogadores dessa plataforma, como é o caso de 

World of Warcraft que utiliza o wasd30 para movimentação dos personagens nos 

mundos. 

O posicionamento das teclas e uso do mouse para ações secundárias faz parte 

da ergonomia do jogo para que o jogador consiga fazer grande quantidade de 

ações de forma natural e que assimile comandos com ações que já fazem parte 

do cotidiano. Em WoW, os principais artefatos de entrada são o mouse e teclado. 

30 Wasd são as teclas utilizadas por jogadores nos teclados de computador para movimentar os 
personagens pelo cenário. 
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O controle mais simples é caracterizado pelo mouse que permite, ao pressionar 

um dos seus botões que o possa ser feito um movimento com a câmera virtual 

ao redor do personagem, se o outro botão for pressionado ao mesmo tempo ele 

deslocará o personagem que poderá ser direcionado ao rotacionar o mouse. 

Em jogos de computadores a grande maioria dos comandos são feitos através 

do teclado. As teclas pré-estabelecidas são convenção entre jogadores e 

desenvolvedores com o intuito de garantir uma boa usabilidade. A Blizzard 

segue esse mesmo padrão adotando as teclas com suas respectivas funções 

conforme mostra a tabela 5. 

W Movimenta o personagem para frente 

S Movimenta o personagem para trás 

A Rotaciona o personagem em sentido anti-horário 

D Rotaciona o personagem em sentido horário 

Q Movimenta o personagem para esquerda 

E Movimenta o personagem para direita 

Espaço O personagem salta 
Tabela 5 - Controle de personagem 

Além dos comandos simples, jogos como MMORPG, contam com uma grande 

quantidade de comandos a serem executados, como ataque, habilidades 

especiais ou ações de interpretação do personagem. Apesar das teclas e dos 

botões do mouse possuírem funções pré-estabelecidas, é a combinação delas 

que faz a combinação de ações que o personagem deverá executar. Algumas 

teclas têm como rotina modificar a função original de comando simples como 

pressionar a tecla Shift para alternar a magia que será utilizada pelo 

personagem.  
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2.2.1.2 Interface Virtual 

A interface virtual é a camada mais fina e densa entre o jogador e o jogo digital 

"por isso, a grande maioria dos usuários acredita que o sistema é a interface 

com a qual entram em contato" (Hix e Hartson, 1993 apud Barbosa e Silva, 

2010). Em comparação com a interface física a virtual depende da percepção do 

jogador a partir do que foi visto no dispositivo de saída física para que ele possa 

compreender a informação e continuar interagindo com o game.  

O momento em que o jogador é convidado a realizar uma ação sobre a interface 

virtual Schell (2011) chama-se de entrada, essa capacidade de induzir a interação 

é considerada como affordance como, por exemplo, um botão apresentado pela 

interface virtual que o convida a pressioná-lo para realizar alguma ação. 

(Barbosa e Silva, 2010, p.27). Quando a ação é realizada pelo jogador e 

processada pelo software, o resultado da ação é a saída da interface virtual 

conhecida como feedback.  

Para Schell (2011) toda a mudança proporcionada pelo jogador não afeta apenas 

o sistema, mas modifica o mundo do jogo (ver figura 22), essa modificação por 

sua vez exibe novos resultados que deverão convidar o jogador a continuar 

interagindo para que o ciclo de interação esteja estabelecido. A observação que 

o autor faz sobre os feedbacks está relacionada com o conceito de affordance já 

apresentado. Schell indica o uso desse recurso como verificador para identificar 

se o ciclo de interação cria a experiência esperada para o jogador a partir dos 

seguintes questionamentos: o que os jogadores precisam saber; o que eles 

querem saber; o que o desenvolvedor quer que eles sintam; o que eles querem 

sentir; existe a possibilidade para que eles sintam isso; qual o objetivo deles 

nesse momento e como o feedback apresentado irá ajudar a alcançá-lo? 
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 A partir dos conceitos apresentados sobre interfaces todos os elementos 

estéticos apresentados aqui fazem parte das interfaces. O comportamento dos 

elementos visuais, sonoros e verbais têm mais mudanças a partir das interfaces 

virtuais. A estrutura física de interface está diretamente relacionada com a 

esfera tecnológica que permite a exibição e entrada de dados a serem 

computados por um sistema organizado a partir da mecânica do jogo. 

Por esse motivo o foco da esfera estética está baseado na interface virtual e os 

elementos que a estruturam. Schell nomeia esses elementos de canais de 

informação, onde todos os dados que serão e foram processados estão sendo 

exibidos. Isso inclui os menus com opções, informações secundárias sobre o 

jogo, configurações, cenários e personagens como será visto a seguir.  

 

Head-Up Display (HUD) 

O HUD é um dos recursos contidos na interface virtual dos jogos digitais 

responsável por canalizar as informações de entrada e saída. Todos os estímulos 

apresentados e os resultados gerados são expostos aos jogadores através dessa 

camada que tende a ser transparente durante o jogo, como Schell (2011, p.227) 

descreve ao se referir sobre a imersão, mas nem sempre essa condição é 

possível devido à quantidade de informações variáveis que deverão manter o 

jogador informado sobre o status do jogo. 

O modo como as informações são apresentadas aos jogadores, através de 

estímulos, e respondidas por ações de feedbacks capaz de criar um fluxo 

denominado por Schell de ciclo de interação. São dois tipos de feedbacks 

apresentados pelo autor, positivo e negativo, mas que não tem relação com 

ações certo e errado. Para ele o estímulo negativo é o que interrompe o ciclo de 
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interação por falta de clareza, visibilidade ou quando a visibilidade da 

informação sequer existe. O estímulo positivo é capaz de manter o ciclo de 

interação devido a contínua troca de informação com o jogador, mesmo que a 

resposta sobre a ação do jogador seja negativa a ele, como quando o 

personagem morre ou toma uma direção errada, isso será exibido de maneira 

clara a ele. 

As informações contidas em um HUD variam por jogo, tipos de dados e 

necessidade do jogador. Comumente exibem a quantidade e o tipo de munição, 

progressão do jogo, direção, velocidade, mira, menus, tempo e vida.  

De acordo com Fagerholt & Lorentzon (2009), os HUDs em jogos digitais podem 

conter componentes diegéticos, não-diegéticos, espaciais e meta. A classificação 

dependerá de como os componentes dos jogos são apresentados, se fazem 

parte do contexto e no espaço do jogo.  

Os componentes diegéticos são encontrados em interfaces que apresentam as 

informações necessárias no contexto da história do jogo e utilizando-se do 

mesmo espaço. Ao contrário, os componentes não-diegéticos constroem HUDs 

que apresentam as informações fora do contexto e do mundo do jogo. Fagerholt 

& Lorentzon fazem uma observação para esse tipo de componente que é 

utilizado desde os primeiros jogos digitais exibindo placares de pontuação ou 

tempo restante do jogo, mas que em alguns casos nem sempre fica tão claro. 

Entre essas duas categorias estão os componentes meta e espaciais, sendo o 

primeiro parte do contexto do jogo, porém fora do mundo no jogo. 

Componentes meta costumam ser visualizados pelos jogadores, e apresentam-

se dentro do contexto do jogo, mesmo fora do mundo do jogo. Diferentemente, 
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os espaciais aparecem em meio o mundo31, porém não fazem parte do contexto 

do apresentado, são identificados como ícones, indicadores e efeitos especiais 

de super poderes aplicados pelo personagem. 

Apesar dessa segmentação de componentes de interface, HUD's de games mais 

complexos e que exibem uma grande quantidade de informação durante o jogo 

tendem a combinar tais componentes, como é o caso de World of Warcraft. Tais 

componentes são apresentados a seguir: 

Componentes Diegéticos 

Durante todo o jogo, algumas profissões exigem que o personagem interaja com 

o ambiente, como é o caso dos cozinheiros apresentado na figura 24. As 

fogueiras são elementos que fazem parte do mundo do jogo e também do seu 

contexto, ficar sobre ela causa pequenos danos caracterizando queimaduras e 

para os personagens que possuem a habilidade de culinária serem como 

componente indispensável para reproduzir as receitas. 

 

Figura 24 - Componentes Diegéticos 

31 A versão original dos autores utiliza a palavra inglesa spatial. O termo mundo foi utilizado por 
representar os mesmos aspectos do termo original, sendo contextualizado como parte dos 
elementos estéticos na terceira seção deste capítulo. 
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Componentes Meta 

A principal característica neste caso são os componentes visuais apresentados 

ao jogador como parte do contexto do jogo, mas fora do mundo do jogo. Em 

WoW este componente pode ser encontrado ao fazer o personagem consumir 

bebidas alcoólicas até que ele fique bêbado. Tal informação apresenta-se ao 

jogador em forma de distorções na tela, como se a visão estivesse 'embaçada' 

que fica mais explícito o efeito do álcool quando, ao mover o personagem, este 

não movimenta-se em linha reta, sendo 'puxado' por uma força invisível.  

 

Figura 25 - Componentes Meta - Antes 

 

Figura 26 - Componentes Meta - Depois 
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Componentes Espaciais 

Estes componentes estão presentes para dar suporte ao conteúdo relacionado 

com o contexto do jogo, pode ser o exagero de alguma ação ou algum indicador 

fora no mundo do jogo, caracterizado na figura 27 no efeito do golpe de um 

chute giratório e o indicador vermelho em um dos inimigos apresentado 

também como componente não-diegético. 

 

Figura 27 - Componentes Espaciais 

Componentes Não-Diegéticos 

São os elementos apresentados na interface que não farão parte do mundo do 

jogo e nem mesmo do contexto. Normalmente tem uma característica de placar 

ou elementos que parecem estar sob uma camada transparente do jogo como 

pode ser verificado nas imagens anteriores, ícones que indicam as habilidades 

do personagem, sua energia ou capacidade para conjurar mágicas, status dos 

inimigos que estão efetuando um ataque, a localização no mapa, as missões e o 
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chat posicionado no canto inferior esquerdo, dentre tantas outras opções e 

menus que provocam algum tipo de estímulo ou apresentam um feedback ao 

jogador. 

Com isso, é possível verificar a função informativa e receptiva que as interfaces 

constroem entre jogador e sistema. As unidades físicas apresentam um suporte 

amigável capaz de proporcionar ao jogador experiências de realizar um 

comando para ser exibido em uma interface virtual, que por sua vez, além de 

informar o status atual do jogo estimula uma nova interação de quem joga. Esse 

novo comando só é possível quando a interface virtual é convidativa o suficiente 

para a tomada de ação e para isso é possível verificar a variedade de elementos 

visuais aqui apresentados como componentes de um Head-Up Display como 

propõe Schell (2011) ao mencionar o ciclo de interação.  
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2.3 ESTÉTICA 

Quando Schell faz a apresentação dos elementos estéticos, refere-se 

inicialmente a aparência, sons, cheiros, sabores e sensações do jogo. Enfim, 

apresenta-nos elementos que são sensíveis ao jogador e por esse motivo as 

apresentamos aqui em primeira instância dentro dos objetos de game design.  

Os elementos estéticos apontados por Schell são observados nos cenários e 

personagens. Esses elementos são chamados aqui de grupos porque dependem 

da composição de estruturas básicas sonoras, visuais e verbais para se 

consolidar e são assumidos como principais por proporcionar, através de 

modificações no decorrer do jogo, novas formas estéticas para compor a 

narrativa. 

Os elementos e grupos serão apresentados mais adiante com suas respectivas 

combinações e identificações dentro de WoW. As combinações dos elementos 

básicos para apresentar novas formas foram acomodadas nas matrizes da 

linguagem e do pensamento, apresentadas por Lúcia Santaella, e que nos 

aponta como guia para encontrar diante da amálgama estruturas de conjuntos 

multi e hipermidiáticos.  

Assim identifica-se as três matrizes apresentadas por Santaella, vez com 

predomínio de uma delas ou balanceando entre as três nos três grupos 

principais dos elementos do game.  

 

 Mundos 

Para Schell, o jogo acontece em um mundo de forma separada, para ele este é 

"um lugar mágico que só existe na imaginação dos jogadores". Na estrutura do 
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autor esses ambientes são compostos pelos personagens que habitam um 

determinado espaço, que por sua vez, caracteriza-se pelas estruturas 

arquitetônicas do local e os objetos que farão a composição de um cenário. 

A abordagem da pesquisa prevê observar tais elementos visuais do ponto de 

vista de estruturas de game design propostas por Schell, apesar de 

compreender que muitas das características dos elementos aqui apresentados 

também fazem parte de estruturas narrativas como também os componentes 

estéticos apresentados na seção de Head-Up Display, onde o termo espaço é 

compreendido pelo conceito de mundo que acaba de ser explanado. 

 

2.3.1 Cenários 

Faz parte do cenário todo item capaz de transferir ao jogador os elementos que 

compõem um ambiente. É a representação do mundo virtual ao jogador 

construído através de uma composição que fará parte do ambiente como um 

todo, dando suporte para toda estrutura da interface virtual acomodar seus 

elementos visuais, sonoros e verbais. 

Como os cenários são entendidos como o espaço onde ocorre a história, ou seja,  

paisagens visuais e sonoras que apresentam o espaço virtual ao jogador. Em 

Azeroth, essas paisagens são tematizadas com estruturas fantasiosas que 

remetem as histórias de Tolkien, muito comum em jogos de RPG. Apesar do 

tema fantasioso, a Blizzard acaba se utilizando de referências conhecidas dos 

jogadores para recriá-las no mundo de Warcraft como é o exemplo da estátua 

Goblin, em Straglethorn, que lembra muito o Cristo Redentor.  
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Figura 28 - Entardecer em Straglethorn 

A produtora parece utilizar de elementos estéticos já conhecidos pelos jogadores 

para aprimorar a imersão durante o jogo, parecendo uma espécie de metáfora, 

como sugere Schell quando descreve o desenvolvimento do projeto do jogo 

Pirates of the Caribbean:Battle for the Buccanneer Gold e as soluções para simular 

a viagem em barcos piratas (SCHELL, 2011, p.278). 

Todas as referências visuais do jogo são construídas para ambientá-lo sobre 

suas missões e status, construindo ao seu redor conexões de controle indireto 

(SCHELL, 2011, p.285) capazes de direcionar o jogador pelo ambiente. Esse 

método de game design apresentado é composto por uma matriz sonora que 

completará o cenário no intuito de abranger a experiência imersiva do jogador. 

As paisagens sonoras são apresentadas de maneira diferente ao jogador em 

comparação as visuais, porque mesmo que haja possibilidade de explorar 360° 

do ambiente só é possível exibir o que está à frente do avatar ou do próprio 

jogador quando se utiliza do recurso de rotação de câmera. O som em um game 
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varia entre suas fases e acontecimentos durante o jogo, combinados com os 

recursos visuais e dividem-se em duas categorias: sons derivados dos elementos 

visíveis na tela são chamados on-screen e para elementos que não são exibidos 

nomeamos como sons off-screen (SHUM apud SANTAELLA, 2010, p.97). 

Os recursos de sons off-screen possuem duas características nos jogos, uma 

ativa, capaz de despertar a curiosidade do jogador em descobrir a fonte do som, 

e outra passiva. Os sons passivos são os que ajudam a compor o ambiente, são 

recursos muito utilizados em conjunto com as tecnologias soundround, capazes 

de mapear as saídas de áudio e, assim, compor ricas paisagens sonoras. 

Em WoW, os recursos são explorados com mínimos detalhes para caracterizar 

variadas cenas: de uma simples caminhada pelas florestas de Stormwind ao som 

das árvores ao redor, ou os tambores incessantes da fortaleza de Orgrimmar 

que nos localizam quando aproximam o som cada vez mais intenso. Em 

conjunto aos sons passivos estão os barulhos dos animais que durante todo o 

caminho tendem a iniciar um ataque e inimigos que saem de moitas, ou outras 

áreas escondidas gritando e indicando a direção de onde virá o golpe. 

 

2.3.2 Personagens 

Personagens fazem parte de qualquer história independentemente de como ou 

onde são narradas. Porém, a mídia interfere diretamente na construção dos 

personagens como nos mostra Schell (2011, p.310) ao examinar personagens 

fictícios de romances (classificação de livros feita pelo autor), filmes e jogos. Para 

ele, nos jogos os personagens devem ser envoltos, principalmente, em ações 

físicas que permitem aos jogadores e jogo (sistema) controlar atitudes durante o 

desenrolar da história. Para este elemento são segmentados mais três itens que 
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tem importância estética dentro do mundo de Warcraft: avatares, NPCs (Non 

Player Character) e outros jogadores. 

Schell (2011) faz observações diretas para a criação de personagens em jogos 

digitais que sejam capazes de entreter os jogadores durante o game, mas 

devemos lembrar que WoW é um MMORPG e conta, principalmente, com a 

capacidade de criar e personalizar os próprios personagens dentro do jogo, com 

a exceção dos agentes inteligentes controlados pelo sistema, conhecidos 

também por NPC. 

O que o autor faz durante sua explanação sobre personagens é exemplificar as 

funções de alguns personagens que ele exemplifica como sendo os mais vistos 

em grande parte dos jogos digitais. Devido à grande diversidade de personagens 

jogáveis e não jogáveis em World of Warcraft apresentaremos uma visão macro 

dos personagens como elemento constituinte de um game. Os personagens do 

jogo, assim como os cenários são construídos seguindo uma identidade visual e 

sonora do jogo. 

 

2.3.2.1 Avatar 

“Há algo mágico sobre a personagem que o jogador controla no jogo. Tão 

mágico que atribuímos a essa personagem um nome especial: avatar” (SCHELL, 

2011, p.312). Esse termo deriva de uma palavra do sânscrito que se refere a um 

deus que assume magicamente uma forma física na Terra. 

Os avatares representam o jogador, esse fato ocorre a partir de dois modos, em 

primeira ou terceira pessoa. Algo semelhante com uma narrativa verbal. Ainda 

há, por parte dos desenvolvedores de jogos, duas opiniões sobre qual a melhor 

maneira de representar o jogador durante o jogo. Enquanto modos de jogo em 
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primeira pessoa podem estimular a imersão do jogador, aspectos de usabilidade 

poderão ser prejudicados ou ocultos pela falta de visibilidade macro do espaço 

do jogo, em jogos de terceira pessoa as opiniões, apontadas por Schell (2011, p. 

315), são as mesmas, porém, com os valores inversos. 

A função do avatar durante o jogo é essencial para que o jogador sinta-se imerso 

ao jogo. Em alguns jogos de FPS o jogador se corporifica, age e tem o mesmo 

campo de visão de seu avatar. Jogos de aventura apresentam o avatar 

explorando o cenário e permitem ao jogador ter uma visão parcial do espaço do 

jogo para possibilitar a estratégia que melhor condiz com o cenário. Em World of 

Warcraft, o avatar é apresentado quase todo o tempo. Já em God Mode (GM)32, é 

possível visualizar inimigos, aliados e elementos do cenário que podem servir 

como suporte durante o jogo. Como uma área de fog capaz de ocultar um 

personagem de outros, caracterizando uma zona de fuga ou de emboscada. 

O modo GM também permite que o jogador tenha a visão total do seu 

personagem que durante o jogo conquista novas armas, armaduras e 

habilidades, característica essa oriunda de jogos de RPG tradicional. Nesses 

jogos, a interpretação é fundamental e em WoW é representada através de 

classes, raças e profissões. Essas características tendem a aproximar o jogador 

do personagem devido a personalização permitida no jogo (Schell, 2011, p.314). 

Como exemplo, utilizaremos o panda Caçador. Todas as suas habilidades estão 

voltadas a montar armadilhas e utilizar armas de longa distância. Esse 

personagem também possui destreza para lidar com feras e domá-las. Suas 

armaduras não podem ser de placas de metal devido a estrutura do corpo do 

32 God Mode é um gênero de jogo em terceira pessoa onde o jogador tem a visão de um deus. 
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personagem não atingir o indicador de força necessário para carregar a 

armadura. Portanto, todas as vestes devem ser de pano ou couro. Uma 

característica de interpretação de um caçador é justamente caçar e isso 

normalmente leva a escolha das profissões primárias a serem de coureiro e 

esfolador. Todas essas características de perfil do avatar não são só estéticas e 

influenciam em como o jogador ganha experiência e melhora seu desempenho 

no jogo. Sendo assim, retomaremos as descrições de habilidades e atributos 

quando os elementos de mecânica forem abordados.  

 

2.3.2.2 NPC 

Na maioria dos jogos existem dois tipos de personagens, os que são controlados 

por um jogador e os que são controlados pelo sistema do jogo. Como já foi visto, 

os personagens controlados pelo jogador são denominados avatar, todos os 

outros personagens controlados pelo sistema são conhecidos como Non-Player 

Character (NPC). Esses personagens serão o suporte no game para acompanhar 

o jogador durante o jogo e de acordo com uma função específica. Schell 

exemplifica os traços de personalidade utilizando-se do Circumplexo 

Interpessoal apresentado por Katherine Isbister (2006), exibido na figura 29. 
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Figura 29 - Circumplexo Interpessoal (ISBISTER,2006, p.26) 

De acordo com Schell a definição de personalidade para os NPCs é tão 

importante quanto o avatar para criar um vínculo com o jogador. Esses 

personagens são responsáveis por distribuir missões, guiar e atacar o jogador 

durante o game, mas não são características únicas de jogos digitais, são vistas 

também em jogos de RPG tradicionais onde os personagens de maior 

importância para a história são apresentados com todos os atributos e traços da 

personalidade, bem como os inimigos a serem enfrentados durante a aventura 

com suas características, pontos vitais e pontos de vida. 
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Em WoW, a quantidade de NPCs é de quase 45 mil33 distribuídos entre aliados e 

inimigos que tem função de guiar o jogador durante o jogo. Todos os 

personagens dentro de World of Warcraft possuem um nível que indica a 

distribuição de habilidades e atributos a cada um deles. Para os inimigos dos 

jogadores os níveis são distribuídos em áreas no mapa como mostra a figura 30 

e dividem entre si classes e tipos como, por exemplo, lobos, ursos, ladrões e 

kobolds. 

 

Figura 30- Zonas por nível de Azeroth34 

Assim como personagens inimigos, os aliados estão espalhados por todos os 

lugares de Azeroth, divididos em territórios por raças e facção chamadas de 

zonas, como, por exemplo, Mulgore onde está localizado o Penhasco do Trovão 

33 Informação obtida na página Wiki de World of Warcraft até a data de 10/06/2014 era de 44.394 
personagens não jogaveis. Disponível em: http://www.wowhead.com/npcs 
34 http://www.wowwiki.com/Zones_by_level 
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território da horda, habitado por Taurens. Nessa localidade, todo personagem 

da horda é recebido como aliado e pode reabastecer, comprar ou vender itens 

carregados; aprender ou aprimorar uma profissão; melhorar ou mudar atributos 

de classe ou simplesmente manter-se inerte para descansar. Já personagens da 

facção Aliança, são recebidos de forma hostil por esses mesmos NPCs e só 

param o ataque quando o inimigo consegue se retirar do território ou acaba 

morrendo. 

Alguns personagens não controláveis ganham destaque no jogo por fazer parte 

do enredo, normalmente são chefe de guildas, líderes de masmorras ou parte de 

alguma história em Azeroth, como é o caso dos chefes do jogo. A cada 

atualização existe um personagem que deve ser vencido para manter o 

equilíbrio no mundo de Warcraft. Com isso, tais personagens ganham fichas de 

atributos e habilidades, como os personagens controlados por jogadores 

Garrosh, Grito Infernal35 chefe da última atualização do jogo.  

 

2.3.2.3 Outros Jogadores 

Para o Schell (2011, p.326), o motivo pelo qual jogamos com outras pessoas é 

dividida em cinco razões: competição, colaboração, encontros, conhecermos 

melhor nossos amigos e a nós mesmos.  

Competição permite um jogo equilibrado, fornece adversários respeitáveis, 

satisfaz a necessidade de testar o nível de habilidade em relação a outra pessoa 

no meio social, além de permitir que os jogos envolvam estratégias complexas, 

resultantes da inteligência e habilidade humana. O conceito de meio social é o 

35 Garrosh é filho de Grom, primeiro orc a se corromper por um poder demoníaco no enredo de 
Warcraft 3. Na atualização de World of Warcraft, nomeada Cerco a Orgrimmar, Garrosh pretende 
invocar forças obscuras seguindo os passos do pai e deve ser impedido pelos jogadores.     
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mesmo abordado por Frasca (2007) ao dizer que jogos são sociais. Não consiste 

em ser jogado por mais de um jogador, mas sim possuir estruturas 

organizacionais semelhantes as da sociedade que os indivíduos estão inseridos. 

Colaboração consiste em outra maneira de se jogar com múltiplos jogadores 

através de estratégias e ações que são impossíveis ou muito difíceis de se 

realizar sozinho. Schell apresenta também um fator de satisfação em fazer parte 

de uma equipe campeã. Os jogos de multiplayers online são motivo de encontro 

entre muitos jogadores. Além compartilharem algo em comum e concentrar-se, 

evitam que os envolvidos naquele ambiente sintam-se desconfortáveis (SCHELL, 

2011, p.355). 

A medida em que jogadores reúnem-se para jogar eles tendem a conhecer 

melhor o comportamento um do outro. A esse comportamento Schell atribui aos 

jogos uma capacidade exploratória em relação aos seus envolvidos, 

diferentemente de um diálogo que tende a ser filtrado de acordo com o que 

nossos amigos acham que queremos ouvir. Durante o jogo, é possível presenciar 

como as pessoas resolvem problemas ou tomam decisões sob pressão e 

estresse, quem é capaz de lhe trair e dar um golpe pelas costas. Para ilustrar 

essa característica, Schell cita Platão quando ele diz que é possível aprender 

mais sobre um homem em uma hora de jogo do que em um ano de conversa. 

 

2.4 MECÂNICA 

Na visão de Schell (2011), mecânica é a essência de um jogo, pois é ela que 

diferencia o game de uma outra mídia interativa. É através das estruturas de 

mecânica que a interação entre jogador e jogo será definida. 
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Como acontece com outras terminologias nos Game Studies, a definição de 

mecânica em alguns momentos mostra-se nebulosa devido a obscuridade dos 

elementos que compõem esse macrocomponente em relação a outros games 

que possuem de maneira bem clara tais componentes. Gera-se daí uma 

confusão sobre o que é e o que faz parte da mecânica de jogos. 

Para Sicart36 (2008), a mecânica de um game é definida como sendo todo 

método capaz de ser invocado por um agente, humano ou não, capaz de 

interagir com o estado do jogo. O autor ainda explora outras opiniões, como a 

de Richard Rousse, game designer que aponta como sendo “o que os jogadores 

são capazes de fazer no mundo do jogo, como eles fazem isso e como isso leva a 

uma experiência convincente” (ROUSSE apud SICART, 2008). 

Em conjunto a essas definições estão às descrições de Cook para mecânica, 

como sendo as regras do jogo baseadas em “um sistema de simulações que 

facilitem e incentivem o jogador a explorar e aprender as propriedades de seu 

espaço de possibilidades através de feedback” (COOK apud SICART, 2008). 

Quando Sicart comenta sobre essa definição faz questão de frisar a importância 

do sistema de feedback como recurso fundamental para a mecânica e 

relacionando este fato com a interação entre jogo e jogador. 

Ao continuar as linhas que definem a mecânica do game, Sicart apresenta a 

proposta de Hunicke, LeBlanc e Zubeck (2004) em criar um framework de game 

design que trabalha de forma parecida com o sistema de Schell (2001) onde os 

elementos são divididos em Mecânicas, Dinâmicas e Estéticas37 (MDA – 

Mechanics, Dynamics and Asthetics). O ponto de vista apresentado pelas três 

36 Miguel Sicart é pesquisador e professor na área de desenvolvimento de jogos digitais pelo MIT. 
37 A proposta dos autores em traçar esse framework destina-se em compreender como os jogos 
são concebidos pelos desenvolvedores e como são compreendidos pelos jogadores em um 
processo de mão dupla. 
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autoras trata a mecânica como sendo o conjunto de componentes específicos de 

um jogo, são ações, comportamentos e mecanismos disponíveis ao jogador 

dentro do sistema do jogo. Para elas, só através do ajuste de mecânica que as 

dinâmicas em um jogo serão aperfeiçoadas e, com isso, cria-se uma experiência 

estética. 

Ao relacionar as definições sobre mecânicas, chegamos a um consenso por meio 

dos autores apresentados que serão um conjunto de elementos passíveis de 

interação de um agente dentro do estado de jogo. Por isso, compreende-se que 

a mecânica é formada por capacidade de ação e transformação (agentes 

humanos e não humanos), regras e estrutura de sistema do jogo. 

Portanto para trabalhar as estruturas propostas de uma mecânica, utilizaremos 

o modelo apresentado por Schell para compor este macrocomponente de um 

game. Dentre as definições, as que mais se adéquam ao conceito de mecânica 

são os Objetos, Atributos e Estados que nos permitem verificar a capacidade de 

transformação, as Habilidades (dos jogadores) e ações no sistema provendo a 

interação durante o jogo e, por fim, as regras que fazem a composição do estado 

do jogo. Veremos de forma mais detalhada cada um desses elementos a seguir.  

 

2.4.1 Objetos, Atributos e Estados 

Todo jogo é constituído de objetos, são eles que compõem o espaço do jogo em 

forma de personagens, acessórios, placares e qualquer coisa que possa ser 

manipulado. Schell relaciona o objeto de um jogo com um substantivo da 

mecânica sendo acompanhado por um ou mais adjetivos que são reconhecidos 

como atributos e estados. 
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Atributos são as informações que um objeto pode ter e o estado é o valor atual 

daquele atributo. Em World of Warcraft, podemos identificar o uso de vários 

atributos, um deles é o descanso. Quando um personagem permanece por 

muito tempo imóvel ele entra em um estado de repouso ao retomar as 

atividades, em decorrência ao grau de dificuldade dos movimentos, um 

termômetro mostra que o personagem está cansado. De acordo com Schell, 

todo atributo pode ser estático, caracterizado por valores fixos e imutáveis 

durante o jogo, como a raça de um personagem, mantida do começo ao fim do 

jogo. Atributos também podem ser dinâmicos e serem alterados durante o jogo 

como a saúde, energia ou profissão dentro de WoW. Por mudarem durante o 

jogo, são apenas os atributos dinâmicos que possuem relação com o estado do 

objeto. 

Os atributos são compartilhados com jogadores e com o sistema do jogo 

quando for necessário, principalmente se aplicado em jogos MMO. Nem sempre 

é justo ou viável os jogadores saberem todas as informações, portanto, os 

atributos e estados de alguns objetos são apresentados em camadas. Como 

Schell exemplifica através do seguinte gráfico: 

 

Figura 31 - Atributos e estados compartilhados 
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Esse exemplo é aplicado ao World of Warcraft quando jogadores de facções 

diferentes se encontram no mapa. Se a diferença de nível entre os jogadores for 

considerada injusta, o jogador de nível mais baixo não saberá qual o nível do 

oponente, mas saberá que existe uma diferença de ao menos dez níveis porque 

ao invés de um indicador com números será exibido uma caveira mostrando 

que o dano daquele personagem poderá ser letal. Isso acontece porque ao 

abater um inimigo pontos de experiência serão adquiridos, quanto mais forte o 

alvo, maior a quantidade de pontos. Como WoW permite criar grupos, uma 

maneira de evitar a caça de personagens foi ocultando o nível dos jogadores 

inimigos.  

 

Figura 32 - Barra de status com nível do inimigo 

 

2.4.2 Ações 

Ao abordar este conceito, Schell retoma a metáfora apresentada com os objetos 

e frisa que se eles são substantivos, os atributos os adjetivos, as ações são os 

verbos da mecânica. Assim, elas serão definidas durante o jogo. 
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O autor aponta dois tipos de ações a serem registradas: as operacionais, são as 

opções que o jogador pode tomar como mover-se, saltar e atirar. Em 

consequência as esse tipo de ações estão as resultantes que apresentam 

significado no contexto do jogo. Por exemplo, saltar pode resultar em outras 

ações dependendo da situação do personagem, ele poderá saltar um obstáculo, 

lesionar-se de uma altura considerável ou morrer se o personagem não estiver 

preparado para a queda. Uma ação operacional tente a desencadear uma ou 

mais ações resultantes (SCHELL, 2011, p.141).   

 

2.4.3 Regras 

Como foi apresentado no primeiro capítulo, as regras fazem parte da definição 

de jogo, inclusive para a maioria dos autores apresentados são elas as 

responsáveis por diferenciar jogos de brincadeiras ou de quase jogos (JUUL, 

2003). Para Schell, as regras são também o objeto mais importante para definir o 

que é jogo, para ele só a partir delas é que a mecânica de um jogo será possível, 

por serem definidos nelas "o espaço, os objetos, as ações, as consequências das 

ações, as restrições sobre as ações e os objetivos" (SCHELL, 2011, p.144). 

Como o próprio autor cita, as regras são aplicadas em diversos momentos no 

jogo e para definir cada um deles ele identifica em David Parlett uma análise 

sobre regras que atuam durante o jogo, na tabela 6 e visualizada na figura 33, 

logo a seguir.  
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Regras Operacionais O que os jogadores fazem para jogar 

Regras Fundamentais 
Coisas que são permitidas serem feitas no 
jogo. 

Regras Comportamentais 
Como se comportar durante o jogo. Está 
relacionada com o espírito esportivo. 

Regras Escritas 
Normas apresentadas para que as Regras 
Operacionais sejam compreendidas. 

Leis 
Formalização ou modificação das regras 
oficiais. Regras utilizadas em torneios. 

Regras Oficiais Fusão das regras escritas com as Leis. 

Regras Recomendadas 
Estão relacionadas a estratégia do jogo e a 
estrutura geral da mecânica. 

Regras da Casa 
São ajustes feitos pelos jogadores durante 
o jogo 

Tabela 6 - Resumo de regras apresentas por Schell (2011, p.145) 

 

Figura 33 - Diagrama de Regras (PARLETT, 2005) 
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A regras serão sempre apresentadas durante o jogo e estarão em um estado de 

atualização como sugere Parlett (2005) ao descrever as Regras Oficiais, por 

exemplo. São nelas que o jogo deverá acontecer como observa Schell ao afirmar 

que as "regras são a parte mais fundamental de toda a mecânica dos jogos. Um 

jogo não é definido apenas por suas regras; um jogo são suas regras" (2011, 

p.149). 

  

2.5 NARRATIVA 

O ponto de vista sobre narrativa apontada por Schell não passa pela trincheira 

de caos criado por narratologistas e ludologistas durante a apresentação dos 

elementos básicos de um game, porém o autor deixa claro que todo jogo 

possuiu mais de uma narrativa. Esse ponto de vista é apresentado quando o 

autor diferencia história (enredo) de narrativa. 

Schell apresenta a visão que grande parte, senão todos jogos possuem uma 

camada narrativa quando usa como exemplo um jogo de xadrez: 

Poderia ser um jogo completamente abstrato, mas não é - ele tem uma 

fina camada da história sobre dois reinos medievais em guerra. Até 

mesmo jogos sem nenhuma história incorporada tendem a inspirar 

jogadores a criar uma narrativa própria para dar significado ao contexto 

do jogo" (SCHELL, 2011, p.263). 

De qualquer maneira, o autor apresenta uma modelagem diferente na maneira 

de narrar histórias feita pelos jogos digitais. Os primeiros jogos de computador 

eram simuladores ou imitavam os jogos tradicionais. A partir da metade da 
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década de 70, como visto no primeiro capítulo, começam a surgir jogos de 

aventura e com eles novas formas de narrativa que com o passar dos anos 

foram ficando cada vez mais elaboradas. 

Ao seguir essa linha evolutiva, autor apresenta dois métodos de narrar história 

nos jogos digitais, o que ele nomeia como colar de pérolas reflete a sequência de 

fatos apresentados de forma linear. Nesse primeiro método, Schell enfatiza as 

críticas sobre métodos narrativos pouco interativos ou sem interatividade como 

sendo um fator depreciativo, mas que para ele é uma grande bobagem por ser 

um método de grande utilidade para manter a narrativa equilibrada e com um 

foco determinado, com um acontecimento de cada vez. 

O segundo método apresentado pelo autor é chamado por ele de máquina de 

criar histórias, devido ao fato de um jogo ser capaz de gerar uma sequência de 

acontecimentos que fogem da função dos criadores do jogo imaginar narrativas 

que poderão surgir. São nesses 'pré-roteiros' que o jogador assume um papel de 

coautor do jogo. 

Em World of Warcraft, observamos os dois métodos apontados por Schell em 

camadas diferentes. O funcionamento do jogo é regido por um roteiro inicial 

capaz de gerar diversas histórias, portanto trata-se de uma máquina de criar 

histórias. É impossível saber quais caminhos os jogadores resolverão tomar, 

quais personagens serão criados ou como o jogador pretende jogar, por esse 

motivo existe uma teia com ramificações incertas. 
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Em contra partida, em pequenas camadas do jogo, uma coisa é certa, para 

atingir um objetivo o jogador deverá cumprir algumas regras e essas regras 

serão pontuais em seus objetivos, deixando o jogador livre para decidir como e 

se ele irá cumprir aquele objetivo. Desse modo, em um ambiente micro são 

utilizadas narrativas lineares pontuando desafios aos jogadores e os 

recompensando com algum feedback.    

Portanto, para a abordagem da esfera narrativa não serão apresentados 

elementos específicos que correspondem a uma estrutura narrativa, como o 

plot,personagens e cenários. A intenção dessa seção é, assim como apresenta 

Schell, mostrar como o jogo poderá ser narrado durante a ação do jogador. Este 

conceito é apresentado logo a diante quando as estruturas básicas do jogo são 

reorganizadas.  

 

2.5.1 Espaços Narrativos 

Apesar do termo espaço aparecer no conceito de HUD e na construção dos 

mundos, nessa seção será compartilhada a maneira que Schell (2011, p.330) 

trata os espaços construídos nos jogos digitais. Inicialmente, para o autor, o 

principal objetivo da arquitetura é controlar a experiência de uma pessoa, e 

portanto, semelhante a construção dos games. Ambos são estruturas criadas 

para que as pessoas utilizem e façam parte do ambiente e, por isso, tanto o 

arquiteto quanto o designer de jogos não criam uma experiência direta, mas 

utilizam-se de recursos para orientar as pessoas rumo à alguma experiência. 
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Os espaços criados em jogos digitais são classificados por Schell em cinco 

categorias: a primeira mostra um espaço linear onde o jogador movimenta-se 

em uma constante, mesmo que possa voltar, não há caminho aleatório e é uma 

característica influente em jogos do tipo side-scrolling38. Em seguida está o 

modelo em grade, característico em jogos de estratégia, como o xadrez. A 

terceira categoria é representada por jogos em teia onde o jogador pode seguir 

por diversas direções para encontrar o caminho a seguir, essa estrutura costuma 

ser utilizada em jogo mais amplos que possuem várias maneiras de alcançar um 

destino. O quarto espaço é comum em jogos de RPG e Point Clicks e por não ter 

um caminho específico a ser construído o autor nomeia-o de pontos no espaço, 

são áreas que não dependem de um caminho fixo para serem encontradas. E, 

por último, estão os espaços divididos, categoria apresentada por Schell que 

caracteriza o espaço de World of Warcraft por ser a reprodução de um mapa real 

em seções irregulares, mas também contém características das categorias de 

teia quando caminhos para quests são definidos por outros personagens e de 

pontos no espaço por deixar que o próprio jogador busque seus desafios em 

diversos pontos do mapa. 

 

2.6 REESTRUTURAÇÃO DOS ELEMENTOS BÁSICOS 

Como visto no início do capítulo, Schell (2011) apresenta uma segmentação de 

elementos básicos que compõem os jogos digitais, são eles: a estética, a 

mecânica, a narrativa e a tecnologia. O autor os apresenta em uma estrutura 

38 Jogos onde a câmera apresenta uma visão lateral que movimenta-se conforme o personagem 
caminha pela tela. 
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nomeada por ele de tétrade elementar capaz de conectar os elementos em 

camadas mais ou menos visíveis aos jogadores. 

Ao utilizar dos elementos propostos pelo autor, para analisar o jogo World of 

Warcraft percebemos que a ligação entre os elementos básicos tem relação com 

consequências durante o jogar, indicado por Schell como sendo a experiência, 

real objetivo de todo jogo. E ao observar como esses elementos se estruturam e 

se acomodam durante o jogo, identificamos que a base de todo jogo como 

objeto é a tecnologia, visto nas suas definições os conceitos apresentados de 

interface, elemento capaz de traduzir estímulos e respostas entre jogo (sistema) 

e jogador. Consequentemente, como suporte, os outros elementos são 

apresentados aos jogadores, ela é "essencialmente o meio em que a estética 

acontece, em que a mecânica ocorrerá e por meio da qual a narrativa será 

contada" (SCHELL, 2011, p.42). Seguimos aqui a mesma premissa do autor de 

que todos os elementos se combinam e influenciam diretamente na experiência 

do jogador para constituir, como mostra a figura 34, a combinação de elementos 

básicos para uma linguagem dos games que é apresentada no capítulo três.  

 

Figura 34 - Reestrutura dos elementos básicos 
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O diagrama apresentado tem como objetivo mostrar também que os elementos 

que compõem um game não estão separados em categorias específicas, 

conceito claro ao fazermos o exercício de tentar categorizar um jogo. Em 

diversos momentos é possível perceber que os elementos apresentados nas 

esfera estética são compartilhados com elementos narrativas ou mecânicos. O 

objetivo de estudar as sintaxes tem como proposta não categorizar, mas buscar 

compreender um fluxo capaz de conter tais elementos. 

Com isso, pretende-se mostrar que todo jogo digital é constituído pelos 

elementos básicos, porém é na combinação equilibrada entre eles e através da 

interação do jogador que é possível observar uma linguagem própria de um 

Game. Por isso, quando nos referirmos a Game estamos especificamente 

tratando de um meio composto de estruturas organizadas com um determinado 

fim capaz de ser o objeto e a atividade, ao mesmo tempo, contemplando o 

conceito de jogo proposto por Frasca (2007).  
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CAPÍTULO 3 | GAME LINGUAGEM 

 

O presente capítulo é o último desta pesquisa e tem como função propor uma 

estrutura de uma Game linguagem a partir da organização de sintaxes nos 

meios digitais. 

Na construção deste pensamento entende-se de forma diferente o que 

chamamos de jogos, jogos eletrônicos, jogos digitais (videogames, games) e 

Games devido a forma como os elementos apresentados no capítulo 2 são 

reestruturados. Como visto no primeiro capítulo, a evolução dos jogos está 

caracterizado também com a evolução tecnológica que interfere diretamente 

nas maneiras de mediação das mensagens, assim nos aponta o pensamento de 

Santaella (2007) quando propõem que em qualquer mediação está a linguagem 

materializada. Por isso, pressupomos que dentro dos jogos digitais, videogames 

ou games esteja imbricada uma Game linguagem responsável por mediar a 

mensagem da experiência do jogar.  

  



CAPÍTULO 3 | GAME LINGUAGEM 105 

3.1 SOBRE AS LINGUAGENS 

Toda linguagem cumpre uma característica mediadora, é por meio dela que 

surge a comunicação. Ao redigir um texto, codificar comandos de sistemas 

computacionais ou produzir animações em computação gráfica nos 

apropriamos de linguagens específicas para tornar clara a comunicação entre 

dois sistemas. Para que ela cumpra sua função, uma linguagem sempre irá 

encarnar-se em algum meio e assim para cada espaço capaz de comunicar algo 

faz-se presente a linguagem (SANTAELLA, 2007, p.191). 

Inicialmente, antes de qualquer fenômeno cultural ou tecnológico, a linguagem 

está presente à mente. Através das teorias de Pierce, onde o conceito de signo 

inicia-se no pensamento, Santaella (2007, p.190) indicando que a linguagem 

pode ser qualquer coisa que esteja, de algum modo, presente à mente, portanto, 

signo. Além também de incluir percepção e ação. 

É por esse motivo que a linguagem torna-se base de diversos sistemas 

semióticos fazendo com que todos os outros conjuntos sejam sempre derivados 

de uma linguagem, assim ela tem um caráter de instrumento principal da 

comunicação informativa. Assim toda forma de comunicação pode ser 

considerada linguagem assim como a dança, a música, a imagem ou a língua 

(JAKOBSON, 1999, p.18) e irá apresentar-se como a materialização de um 

pensamento mediado por algo, que será captado por um dos sentidos humanos 

– quando estamos nos referindo especificamente às linguagens naturais. 

De acordo com Jakobson (1999), toda linguagem é composta por dois eixos, o da 

semântica que ocupa-se das relações entre signo e significado e o da sintaxe 
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onde os signos relacionam-se entre si. Sendo assim, em qualquer linguagem 

além da percepção e da ação sobre os signos, como nos apresenta Santaella 

(2007, p.190) é necessário também que uma ordem estrutural seja aplicada 

entre eles com o intuito de significar algo sobre o que está sendo mediado, 

como nos exemplifica Jakobson: 

Suponhamos que eu diga, por exemplo, "o pai tem um filho": as relações 

entre "o", "pai", "tem", "um". e "filho" se situam no nível da cadeia verbal, 

são relações sintáticas. Quando comparo os contextos — "o pai tem um 

filho", "a mãe tem um filho", "o pai tem uma filha", "o pai tem dois filhos", 

substituo certos signos por outros e as relações semânticas com que nos 

havemos são relações tanto lingüísticas quanto sintáticas. A concatenação 

implica a substituição (JAKOBSON, 1999, p.20).  

Mesmo com esse exemplo relacionado a estrutura linguística, o mesmo é 

aplicado em outras linguagens, como a linguagem de programação que através 

da ordenação de comandos é capaz de solicitar ao computador uma ação 

específica sobre a informação apresentada. Ou também o tempo de exposição 

de luz sobre o filme fotográfico ao fotografar resultando em desenhos com luz 

sob a imagem. 

Na visão sobre linguagens de Santaella (2007), o fato é que, após o surgimento 

dos meios de comunicação de massa, os signos e, consequentemente, as 

sintaxes deixam de ser estáticas e começam a misturar diferentes meios entre si 

como por exemplo a habilidade de manipular imagem e texto ao diagramar uma 

revista ou a capacidade de dar movimento e ritmo as fotografias como propõem 
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o cinema. A este remix a autora nomeia de hibridização dos meios de 

comunicação e das linguagens. 

É nesse espaço que os games habitam devido a sua característica multi e inter 

disciplinar, como nos aponta Santella ao citar Aarseth indicando os games como 

sendo um "expressivo e complexo fenômeno cultural, estético e de linguagem" 

(AARSETH apud SANTAELLA, 2007, p.408) e  que "atrai diversas áreas do 

conhecimento como a filosofia, a semiótica, a psicologia, a antropologia, as 

ciências da computação, a engenharia elétrica, as telecomunicações, as ciências 

cognitivas, a publicidade, o marketing, as comunicações, o design, a computação 

gráfica, a animação, a crítica literária e da arte, a narratologia, a educação - todas 

elas em relação direta com as múltiplas e integradas características dos games" 

(NESTERIUK apud SANTAELLA, 2007, p.408).  

Portanto, é nesse contexto que busca-se a organização dos códigos através de 

uma sintaxe que faça sentido a linguagem dos games e possibilite compreender 

o atributo híbrido que eles oferecem por meio da combinação de signos e 

linguagens. Adiante serão apresentadas as sintaxes propostas seguidas da 

descrição sobre a Game linguagem. 

 

3.2 SOBRE AS SINTAXES 

Os termos que apresentamos aqui como sintaxes são encontrados em diversas 

literaturas sobre games e mídias digitais, isso porque este trabalho os vê como 

estruturas abstratas que dependem da ação do jogador para que a tecnologia, 
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as estéticas, as mecânicas e a narrativa se materializem no ambiente do jogo de 

forma coerente e sintonizada a fim de fundamentar uma Game linguagem. 

Sendo assim, a proposta das sintaxes é de ordenar esses elementos a fim de 

encontrar estruturas que componham uma linguagem. Para isso, a teoria sobre 

os modos de construção de linguagem é baseada em conceitos de game design 

e mídias digitais apontadas por Santaella (2007), a análise é aplicada ao nosso 

objeto de estudo, o game World of Warcraft, porém com vistas para outros jogos 

digitais. 

A função de uma sintaxe é combinar signos de forma estruturada e ordenada 

para servir de alicerce da linguagem, desse modo, e seguindo a proposta de 

Schell (2011) com os elementos básicos reestruturados, como ilustra a figura 35 

para alcançar algum tipo de experiência. Apresentaremos três sintaxes básicas 

classificadas em três níveis capazes de acomodar de forma ordenada a 

combinação dos elementos básicos apresentados no segundo capítulo. 

 

Figura 35 - Reestrutura dos elementos básicos 

Ao compreendermos linguagem como signo (SANTAELLA, 2007, p.190), visto que 

para a semiótica Perciana um signo é composto de signo, objeto e interpretante 
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posto em primeiridade, secundidade e terceiridade propõem-se indicar 

estruturas que possam organizar os elementos dos jogos digitais em primeiro, 

segundo e terceiro nível. Ao analisarmos o jogo World of Warcraft, a primeira 

instância encontra-se nas estéticas ao propor que o jogador faça sua imersão no 

jogo através delas, para que, em um segundo momento sejam apresentadas as 

mecânicas do jogo, característica que dá a este meio a diferenciação de outras 

mídias digitais e o constitui como objeto, assim com a participação do jogador é 

proposto o conceito de gameplay. Por fim, ao compreender as estruturas 

mecânicas do jogo, o jogador poderá, através de uma narrativa, ser apresentado 

a experiência de jogar.   

 

Figura 36 - Estrutura da proposta de Game Linguagem 

Dessa maneira realizaremos a análise através da imersão, para o gameplay até a 

experiência do jogador, a fim de construir uma estrutura sintática de linguagem 
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do Game World of Warcraft como ilustra a figura 36. A intenção desse estudo não 

é criar um método de construção de jogos digitais e sim a contemplação de 

como eles são utilizados como meio para uma linguagem específica, portanto, as 

exceções em relação ao nível de importância dos elementos constituintes das 

linguagens existem e podem ser observadas ao comparar diversas situações 

entre jogos, porém a estrutura sintática tende a manter-se a mesma.  

 

3.2.1 Imersão 

No primeiro nível de contato, o jogador é apresentado às estéticas do jogo, elas 

podem ser visuais, verbais, sonoras e táteis como pode ser visto na seção dois 

do segundo capítulo. Para descrever o objetivo dessa sintaxe cabe apresentar o 

conceito de imersão feito por Murray: 

“A experiência de ser transportado para um lugar primorosamente 

simulado é prazerosa em si mesma, independente do conteúdo da 

fantasia. Referimo-nos a essa experiência como imersão. ‘Imersão’ é um 

termo metafórico derivado da experiência física de estar submerso na 

água. [...] A imersão pode requerer um simples inundar da mente com 

sensações. [...] Mas num meio participativo, a imersão implica aprender a 

nadar, a fazer as coisas que o novo ambiente torna possíveis” (MURRAY, 

2003, p.102). 

De maneira metafórica Janet Murray nos apresenta o que pode acontecer em 

um jogo, mergulhamos para dentro dos seus elementos, e essa não é uma 

característica exclusiva dos jogos digitais. Em estádios de futebol ou mesmo na 
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sala de torcedores mais aficionados, é possível observar a imersão a cada passe 

de bola, certo ou errado. Ali, mesmo que não interfira no jogo eles tentam 

organizar o time, falam mal do juiz e vibram com o gol, estão imersos na partida. 

Ao transportarmos o conceito de imersão para os jogos digitais temos, além do 

nível contemplativo, o participativo do jogador. Em comparativo com o exemplo 

do jogo de futebol que é assistido pelo torcedor, em PES (Pro Evolution Soccer) 

2013 as estéticas envolvem o jogador capacitando-o a mergulhar no jogo em si 

através de um enredo que segue o universo do futebol atual pro meio de patchs 

de atualização ou uma nova versão anual do jogo. Como se trata de uma 

referência ao universo real, os personagens, estádios, trilha sonora e efeitos 

especiais seguem com máxima fidelidade a realidade dos campeonatos 

mundiais, nacionais e regionais de futebol.  

Já em WoW, as estéticas seguem a estrutura de um mundo fantasioso, mas que 

fazem parte de um padrão de histórias já conhecidas por seus jogadores de um 

universo fantasioso por J. R. R. Tolkien.  

Quando a interface do jogo é apresentada identifica-se que nela os objetos 

visíveis e os sonoros que compõem a identidade do jogo com a natureza de seu 

enredo e permite aos jogadores navegar pelos cenários identificando e 

reconhecendo elementos que poderá interagir, quais são os inimigos, onde 

pescar, ou identificar perigo eminente a sua frente. Ao mesmo tempo em que 

caminham pelo ambiente seguidos por uma trilha sonora, é possível perceber 

quando há mudança de territórios através dos sons vindo da música ou dos 

efeitos sonoros apresentados pela fauna, flora e NPCs.  
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A imersão com sintaxe permite ao jogador fazer parte do game mesmo que não 

esteja jogando, apenas em um estado contemplativo navegando no ambiente 

proposto e interagindo com as estéticas apresentadas, mas sem seguir as 

estruturas que propõem o jogo. Por ser a primeira, é através dessa sintaxe que 

as outras serão apresentadas aos jogadores.  

 

3.2.2 Gameplay 

Quando Schell (2011) nos apresenta uma das primeiras definições sobre o que é 

jogo, ele nos diz que “o jogo não é a experiência. O jogo possibilita a experiência” 

(SCHELL, 2011, p.10). A partir disso, é possível compreender o gameplay como 

um canal de ligação entre o que pode acontecer com o que está acontecendo 

em um jogo. A experiência, de acordo com o autor, é o resultado da ação de 

jogar que por sua vez só é possível através de uma mecânica de jogo. Portanto, 

gameplay, não é a transição do jogo como objeto (mecânicas) para o ato de jogar, 

como se referiu Frasca. 

Jesper Juul (2005) não vê o gameplay como a regra de um jogo. Para ele, será a 

consequência dessa regra sobre a disposição do jogador em jogar (JUUL, 2005, 

p.88). Isso que dizer que gameplay pressupõem a interação do jogador sobre  

as regras, e como já abordamos no capítulo dois, engloba também as mecânicas 

do game. 

Gameplay é comumente traduzido como jogabilidade de um jogo e como é uma 

questão de tradução da língua portuguesa, poucos autores abordam esse 
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assunto. Porém Assis (2007) aponta para a diferença dos termos que poderiam 

gerar algum tipo de confusão, vejamos: 

 “Game play é às vezes traduzido por ‘jogabilidade’, mas o termo é 

impróprio, pois todo jogo é jogável e o que interessa é que seja 

interessante. Além disso, ‘jogabilidade’ admite graus: alta ou baixa, 

o que não combina com um conceito abstrato. Por isso, seria mais 

proveitoso falar em ‘conjunto de táticas que tornam interessante (e 

divertida, isso é fundamental) a experiência de jogar [...] Mais do 

que criar um ambiente flexível, o jogo deve achar a adequação 

perfeita entre seus objetivos e a forma como o jogador interage. 

[...] Game play também é, portanto, uma reflexão sobre os 

dispositivos de interação” (ASSIS, 2007 p.19-20). 

De maneira mais sucinta Schuytema39 (2008) aponta o gameplay como sendo 

puro e simplesmente "o que acontece entre o início e o final de um game" 

(SCHUYTEMA, 2008, p.8), para o autor de forma geral o ato de jogar é a ponte 

para a questão mais importante em um jogo, assim como também aponta Schell 

(2011), a experiência. 

A partir do ponto de vista desses autores, podemos observar um consenso entre 

eles quanto ao fato de que o gameplay é o jogo jogado. Se, na seção anterior, 

vimos os conceitos de imersão para possibilitar ao jogador compreender o 

universo do jogo, é nessa sintaxe que ele aplica de fato sua participação no jogo. 

Continuando nessa direção, vimos em nossa definição de jogos que Frasca 

39 Desenvolvedor e pesquisador de jogos. Tem o foco parecido com Schell, porém com 
apontamentos muito mais técnicos. 
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(2007) faz um apontamento de jogo sendo objeto e atividade ao mesmo tempo. 

O fato é que, como nos mostrou Schell (2011), a mecânica de um jogo compõe o 

corpo dele como objeto e isso fica claro quando o autor aborda os conceitos das 

regras para mostrar que "um jogo não é apenas definido por suas regras; um 

jogo são suas regras" (SCHELL, 2011, p.149). 

Dessa maneira podemos perceber que as mecânicas inertes são apenas uma 

porção de texto que deverão ser interpretadas pelo jogador através da sua 

imersão com o jogo. Isso só é possível quando há conforto no primeiro nível, 

portanto, é preciso permitir ao jogador ambientar-se de forma gradativa nível 

após nível para que a cada imersão em uma ambiência toda a mecânica de jogo 

fique clara de ser executada e em consequência da ação do jogador o gameplay.  
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3.2.3 Experiência 

Quando iniciamos o segundo capítulo, apresentamos as categorias citadas por 

Schell (2011) no desenvolvimento de jogos digitais. Juntamente com essa 

segmentação o autor define o jogo em si como um canal para uma experiência, 

por esse motivo definimos a experiência como terceira sintaxe a ser 

apresentada, pois, se seguirmos a definição do autor em comparação a sintaxe 

anterior veremos que a experiência será o resultado do gameplay, seja ela boa 

ou ruim. 

Quem compartilha pontos semelhantes sobre a experiência do jogar é 

Schuytema (2008) ao apresentar o jogo como meio e não como fim. O final, na 

concepção do autor, é a experiência de jogar que não necessariamente dever ser 

divertido "porque grande parte de nosso sentido de 'diversão' se baseia em 

quem somos" (SCHUYTEMA, 2008, p.10) e levará em consideração a 

receptividade, as expectativas, os gostos subjetivos e uma combinação de 

fatores de surpresa, coincidência, insights de genialidade, emoção extrema e 

transitoriedade (ibid). 

A experiência para os dois autores é o ápice do jogar, mas que não significa 

necessariamente chegar ao fim de uma narrativa, pode ser traduzido em um 

momento "que tem um sabor de 'instante fugaz' - acontece por um instante, e 

você sabe que não pode ser reproduzido" (SCHUYTEMA, 2008, p.12). 

Durante um jogo, são inúmeros os momentos capazes de gerar experiência, em 

World of Warcraft há diversas batalhas épicas que acontecem a todo instante 

entre jogadores em modo competitivo ou colaborativo. Talvez um dos 
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momentos de maior tensão e vibração seja a possibilidade de transpassar algum 

tipo de barreira imposta pelo jogo, como pode ser visto no relato de um jogador 

que narra a batalha do seu grupo em abater um dos chefes mais poderosos no 

mundo de Warcraft, no artigo I tanked the Lich King, como mostra a figura 37 e no 

relato da equipe de desenvolvimento da Blizzard sobre as mudanças no jogo em 

busca da melhoria da experiência do jogador40. 

 

Figura 37 - Início do combate com um boss41 

Nos relatos de jogadores e desenvolvedores podemos identificar um ponto em 

comum, todos tratam a experiência como um instante de transformação que faz 

40 Dev Watercooler: Raiding Azeroth . Disponível em: 
<http://us.battle.net/wow/en/blog/13929586/dev-watercooler-raiding-azeroth-part-1-a-look-back-
4-28-2014>. 
41 Imagem retirada do site: http://www.keenandgraev.com/2010/07/08/i-tanked-the-lich-king que 
apresenta um relato de como foi a experiência de vencer um dos chefes de tela mais difíceis do 
jogo de acordo com os próprios jogadores. 
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parte da tríade sobre narrativas digitais que Murray (2003) propõe. A autora nos 

apresenta um cenário que dá suporte às três sintaxes aqui apresentadas 

quando indica que tais narrativas são compostas de imersão, agência e 

transformação "oferecendo-nos a oportunidade de encenar as histórias ao invés 

de simplesmente testemunhá-las" (Murray, 2003, p.166). 

Talvez por esse motivo os jogos tornam-se incertos e subjetivos, mas que nos 

cabe o ponto de identificar as estruturas do código da Game linguagem 

mantendo essa pesquisa no campo sintático, como nos aponta a próxima e 

última seção. 

 

3.3 SOBRE UMA GAME LINGUAGEM 

Como apresentado no primeiro capítulo os jogos digitais passaram por um 

processo de maturação até alcançar o status de relevância para a indústria de 

entretenimento sendo até mais rentável que o cinema. Durante a transição de 

milênio, a importância dos games foi descrita por Aarseth como sendo "um 

expressivo e complexo fenômeno cultural, estético e de linguagem" (SANTAELLA, 

2007, p.408) que em um pequeno espaço temporal foi lapidado e alcança 

atualmente estruturas e retórica própria, sendo tema de investigações 

acadêmicas de diversas áreas do conhecimento. Aos jogos digitais, é uma 

característica interdisciplinar e híbrida por acoplar seus elementos de design, 

artes, computação e comunicação de forma única.  
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Por transitar em diversas áreas para sua composição, os jogos digitais acabam 

por se apropriar de diversas linguagens, como pode ser visto no capítulo dois ao 

desconstruirmos World of Warcraft. Durante todo o jogo encontramos 

fragmentos de linguagem do cinema, de livros fantasiosos e outros jogos como o 

RPG que são incorporados como elementos dentro de um novo composto que 

chamamos de game. De acordo com Santaella (2007) ao absorver outras 

linguagens, essas são traduzidas em um processo intersemiótico para se 

adequarem ao potencial dessa nova linguagem. 

Portanto, encontraremos nos diversos jogos digitais elementos que compõem 

multimídias interativas, narrativas virtuais, produções cinematográficas e jogos 

tradicionais, mas ao assumirmos que eles passam por uma adequação que 

compõem uma nova linguagem, também devemos afirmar que esses elementos 

serão organizados ou reorganizados em estruturas semânticas e sintáticas, 

como foi visto anteriormente em Jakobson sobre a composição de uma 

linguagem. 

Assumimos então que as linguagens incorporadas são signos estruturados 

através de uma sintaxe, para que posteriormente cheguemos a uma semântica. 

A proposta da pesquisa mantém-se em traçar a disposição ordenada dos 

elementos que compõem a Game linguagem e que tem uma característica 

fluida, diferente das estruturas linguísticas onde a construção de uma oração é 

definida por uma "disposição ordenada das palavras segundo uma forma e uma 

ordenação adequadas" (DONDIS, 2000, p.29). 
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Assim, como Dondis (2000) definiu, a proposta da sintaxe da linguagem visual 

sem regras absolutas, "o que existe é um alto grau de compreensão do que vai 

acontecer em termos de significado" para traçar as sintaxes da Game Linguagem 

não propõem-se uma regra exata e correta de como os elementos devem ser 

ordenados, mas como serão percebidos pelos jogadores ao serem dispostos 

dentro de um jogo digital. 

Relacionamos o estado de perceber como os fenômenos que aparecem à mente, 

com isso, pretende-se utilizar das categorias de Primeiridade, Secundidade e 

Terceiridade apresentadas por Pierce (apud Santaella, 2007, p.46) para 

compreender como o jogador sente o jogo, como ele o compreende e o 

modifica. 

A Primeiridade é compreendida como o imediatismo, a presença inicial de 

alguma coisa à mente, a "primeira forma rudimentar, vaga, imprecisa e 

indeterminada de predicações das coisas" (SANTAELLA, 2007, p.46). 

A mecânica é o que constitui o jogo como objeto, nela estão contidas as 

estruturas lógicas e suas regras. A mecânica é a alma e a identidade do que é 

jogo, diferenciando-o de outras mídias. 

A terceira categoria apresentada por Pierce compreende a experiência, o 

contexto, a representação e interpretação do mundo em signos. Sendo assim, a 

terceira sintaxe da Game linguagem apresenta-se como a experiência, o 

resultado ao ato de jogar. 
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A ação movente de uma sintaxe à outra é resultado da interação do jogador com 

o jogo que Janet Murray (2003) nos apresenta, também de forma triádica, com a 

relação de interatividade no ciberespaço onde o interator é convidado a imergir 

no ambiente, agir sobre este ambiente com o intuito de transformá-lo.  

 

Figura 38 - Interação do jogador entre as sintaxes 

  

Primeiro Nível

Segundo Nível

Terceiro Nível

In
te

ra
çã

o



CAPÍTULO 3 | GAME LINGUAGEM 121 

Dessa maneira, as sintaxes foram pensadas para manter a essência da 

linguagem nos Games evidenciando a percepção e a ação durante o jogo. A 

relação das sintaxes está diretamente ligada aos elementos que compõem os 

jogos digitais. Portanto, elas estão nos elos de ligação entre os elementos como 

é apresentado adiante. 

A proposta das sintaxes estrutura-se em uma tríade baseada na semiótica de 

Pierce onde o Game é percebido pelo jogador em um primeiro nível no processo 

de imersão direcionando para um segundo nível onde a essência do jogo é 

traduzida como gameplay até o jogador passar ao terceiro nível onde o resultado 

é a experiência ao jogar. As sintaxes apresentadas tem o intuito de ordenar o 

modo que os elementos de um jogo digital são percebidos em signo, objeto e 

interpretado. Também foi considerado, no conceito de linguagem de Pierce 

apresentado anteriormente, além da percepção, a ação que nos faz buscar a 

capacidade interativa hipermidiática que os jogos digitais possuem. 

Apresentamos até o momento os elementos que compõem um jogo digital, mas 

com a proposta de organizá-los de modo a conseguir atingir três combinações 

em parceria com o jogador temos: imersão, gameplay e experiência. 

Entendemos a partir do que nos apresenta Schell com o esquema de tétrade, 

que os elementos combinam-se entre si, porém há uma prioridade e base para 

acomodá-los. Dessa maneira, apresenta-se aqui uma reordenação dos 

elementos básicos da composição de um jogo digital: 
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Figura 39 - Elementos básicos de um game 

 

 

 

 

 Figura 40 - Reestrutura dos elementos básicos 

             

Verificamos que as esferas dos elementos básicos de estética, mecânica e 

narrativa estão acomodadas com o suporte tecnológico e todas estão 

interligadas, como propõem Schell. Considerando que os elementos são signos e 

que a forma ordenada desses dá origem as sintaxes, que por sua vez 

possibilitam ordenar a partir de regras uma linguagem, podemos supor que: 
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A organização dos elementos com finalidade de dar sustentação à linguagem 

contida nos Games encontramos, como descrito anteriormente, a imersão, o 

gameplay e a experiência na combinação dos elementos.  

 

Figura 41 - Conexão dos elementos por meio de sintaxes 

Com esses esquemas gráficos temos a intenção de demonstrar a função 

mediadora contida na linguagem do que nomeamos Games. A partir da 

estruturação dos elementos em sintaxes, consideramos ser possível criar um 

canal comunicacional fluido entre jogo e jogador que se traduz de maneira final 

em experiência de jogo. Utilizando-se desses mesmos recursos visuais temos a 

intenção de mostrar como a organização dos elementos em estruturas sintáticas 

é essencial.  
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Os elementos conectados tornam a construção do jogo real, mas só a conexão 

entre esses elementos através das sintaxes propostas serão capazes de compor 

uma linguagem. 

A tradução dessa proposta está em jogos que fazem sucesso na semana do seu 

lançamento, mas caem no desgosto dos jogadores porque os gráficos atraíram 

os olhos, porém não há ou a experiência é tão pouca que não existe mais 

motivação em continuar jogando. Ou jogos que não possuem gráficos tão 

elaborados, mas são tão ‘viciantes’ que acabam fazendo grande sucesso ao 

canalizar de maneira coerente seus elementos através das sintaxes. 

Com essas reorganizações dos elementos é possível identificar o jogo digital 

como meio materializado de uma Game linguagem. Dessa forma, todo Game é, 

em essência, um jogo digital, porém, nem todo jogo digital é a materialização de 

um Game. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No início desta pesquisa tínhamos como objetivo observar os jogos digitais como 

ferramentas de aprendizagem. Ao aprofundar o tema, verificamos uma linha 

comum entre alguns jogos que estavam sendo utilizados como objetos. Partimos 

então da possibilidade de haver uma mesma estrutura comunicacional entre 

esses jogos que materializou-se na Game linguagem, termo já utilizado por 

autores como Lucia Santaella e Marsal Branco, mas por ser derivada de uma 

nova mídia ainda não possui uma estrutura própria. 

Dessa maneira, a intenção aqui é analisar o código da Game Linguagem, visto 

que linguagens são constituídas de sintaxes. Ao apresentarmos o atual 

resultado, fica claro que o estudo de uma linguagem não deve ser restrito a 

construção do código e ordenação de elementos através de regras. A função da 

linguagem é comunicar, tornar comum uma mensagem entre dois ou mais 

agentes. Queremos dizer com isso que um estudo de linguagem depende não só 

das sintaxes, mas da semântica entre o jogar e o jogador. 

Apresentamos as sintaxes como estruturas flexíveis organizadas para permitir a 

interação do jogador com o jogo de forma cíclica através do eixo de interação 

apresentado na figura 38. Nele a experiência vivenciada pelo jogador perante o 

jogo, poderá afetar a forma de como ele se relaciona com a estética, a mecânica 

e a narrativa de um jogo. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 126 

Cada experiência vivenciada em um Game é única e resultado de uma 

combinação de elementos capazes de acolher o jogador em uma imersão para 

que as mecânicas sejam apresentadas de forma fluida, natural e transparente 

no gameplay levando-o a uma nova experiência capaz de alterar o modo de se 

relacionar com o Game. 

A proposta desse estudo manteve-se no contexto das estruturas de códigos, 

mas como foi apresentado no terceiro capítulo, uma linguagem é composta de 

dois eixos, o sintático e semântico. Acredita-se que nesse ponto da pesquisa 

atingimos a fronteira dos dois eixos ao citarmos a última sintaxe, e a partir desse 

ponto estaríamos trabalhando com elementos semânticos em relação a Game 

linguagem. 

A maneira com que as pessoas se relacionam com os Games amplia a fronteira 

do jogo apresentado como meio, existem diversos materiais disponíveis na 

internet desenvolvidos por jogadores modificando o Game que jogam. Em Red vs 

Blue, um jogador resolveu criar uma telenovela com foco em uma nova narrativa, 

desenvolvendo um novo jogo (com caráter de paidia por não ter compromisso 

com regras fixas) entre ele e o sistema que dá origem aos chamados 

Machinimas. 
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Em outro exemplo, pode-se observar os MODs42, dos quais surgiram dois 

grandes sucessos, o Counter-Strike e Dota. Nesse caso, as mecânicas e estéticas 

foram alvo de modificações para criar jogos totalmente diferentes dos originais. 

Ou podem ser mais discretas quando apenas há uma configuração na 

sonoplastia do jogo, na regulagem das cores, na personalização do avatar ou nas 

maneiras de se jogar o jogo. 

Este entendimento de Game linguagem tem relação direta a afirmação de 

Huizinga (2004) sobre jogos serem anteriores a cultura. Ao compararmos a linha 

do tempo das tecnologias, métodos de utilização e modelos de interfaces, 

surgidas nos jogos e aplicadas em sistemas corporativos, é possível verificar um 

laboratório de possibilidades utilizando-se dos jogos digitais. 

Os estudos sobre jogos digitais ainda são recentes e as análises aqui 

apresentadas são reflexões sobre terminologias já existentes em outras 

literaturas, porém colocadas todas em patamares de igualdade, quando, ao 

observarmos um game verificaremos que alguns dos elementos são mais 

subjetivos que outros e dependentes de interação.  

Com os atuais resultados e reflexões sobre linguagem pretende-se, em 

pesquisas futuras, compreender como essa estrutura sintática é apresentada ao 

jogador e como esse interpreta seus códigos. Em conjunto e em forma quase 

42 Abreviação para modification. Alterações feitas de forma independente para alterar o enredo e 
até mesmo a mecânica de um jogo. 
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natural investigar, também, a possível expansão das sintaxes e analisar assim 

uma possível estrutura de meta linguagem. 

As tarefas futuras apresentadas se mostravam ambiciosas demais para a atual 

pesquisa, sendo necessário para realizá-las estudos mais densos sobre 

interação, usabilidade e comportamento humano. Por esse motivo a opção de 

analisar a Game Linguagem em dois momentos supriria as fases de um projeto 

maior. Portanto, com essas observações esperamos ter criado uma possibilidade 

de estudos futuros relacionados aos reflexos da experiência em jogar, para 

analisar a linguagem de forma ampliada.  
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