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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa investiga os modos como os games se constituem como 

mediações promotoras de regimes interacionais de comunicação, partilha 

e produção de sentido no contexto da cibercultura. Identifica, nas 

potencialidades dos recursos tecnológicos desses ambientes digitais, as 

práticas desencadeadas pelo seu uso na sociedade contemporânea e 

propostas consideradas deflagradoras de experiências estético-cognitivas, 

para além do campo do entretenimento e do lazer, que denominamos de 

travessias.  Norteada pelo problema constituído diante desse cenário - “de 

que modo(s) os games podem mediar regimes interacionais de 

comunicação e de produção de sentido?” - a investigação parte das 

hipóteses de que os ambientes digitais podem ser legitimados como uma 

prática favorecedora de experiências instituídas por uma retórica com 

qualidades estéticas (e tecnológicas) próprias; e da possibilidade de 

deslocamento desses ambientes digitais para outros campos, como formas 

de intuir a percepção sensível-cognitiva dos sujeitos instaurando regimes 

de interação, no ato do acontecimento comunicacional, de diferentes 

ordens. Os recortes teóricos que a delimitam apoiam-se nas teorias da 

comunicação social (como a estética da comunicação) e nos estudos 

interdisciplinares da cibercultura, que compreende também a filosofia, 

através de uma releitura de autores ditos “clássicos”, como Marshall 

McLuhan, Michael Foucault, Pierre Lévy, Immanuel Kant; autores 

contemporâneos como Lev Manovich, Ken Hillis, Henry Jenkins; na 

semiótica sociodiscursiva e da experiência de Algirdas Greimas, Eric 

Landoswki, Jean-Marie Floch; entre outros. Traz, como recorte empírico 

para investigação em profundidade, além do universo dos games, o game 

Minecraft (Mojanga AB), através da metodologia etnográfica e da 

observação participativa no contexto do jogo.   

 

 

PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO, CIBERCULTURA, GAMES, 

REGIMES DE INTERAÇÃO, MINECRAFT. 
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ABSTRACT 

 

This research investigates the ways in which games are constituted as 

promoters of interactional mediation schemes of communication, sharing 

and production of meaning in the context of cyberculture. Identifies the 

potential of technological features of these digital environments, practices 

triggered by its use in contemporary society and proposals considered 

deflagrate aesthetic-cognitive experiences, beyond the field of 

entertainment and leisure, which we call the crossings. Guided by the 

problem posed in this scenario - "how (s) may mediate the games 

interactional regimes communication and production of meaning?" - Part 

of the research hypotheses that digital environments can be legitimized as 

a favoring practical experiences instituted by a rhetoric own aesthetic 

(and technological) qualities; and the possibility of displacement of these 

digital environments for other fields, such as ways to intuit sensitive 

cognitive-perception of individuals instituting regimes of interaction, in 

the act of communication events in different orders. Theorists clippings 

bounding rely on theories of media (like the aesthetics of communication) 

and in interdisciplinary studies of cyberculture, which also comprises the 

philosophy, through a rereading of authors said "classics" as Marshall 

McLuhan, Michael Foucault, Pierre Lévy, Immanuel Kant; contemporary 

authors like Lev Manovich, Ken Hillis, Henry Jenkins; sociodiscursive 

semiotics and of experience of Algirdas Greimas, Eric Landoswki, Jean-

Marie Floch; among others. Brings, as empirical cut for in-depth 

research, beyond the realm of games, the game Minecraft (Mojanga AB), 

through ethnographic methodology and participant observation in the 

context of the game. 

 

 

KEYWORDS: COMMUNICATION, CYBERCULTURE, GAMES, 

SYSTEMS OF INTERACTION, MINECRAFT. 
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 Esta pesquisa surge de três inquietações provocadas pela 

observação descomprometida de fenômenos nos últimos anos. Primeira 

observação: um game de terceira geração reproduz com perfeição no 

realismo da cena, um campo de guerra. O controle sem fio, o sincretismo 

som-imagem, os efeitos audiovisuais, um microfone captura a fala do 

jogador.  A cena chama a atenção: ao mesmo tempo em que movimenta o 

próprio corpo em expressões tensivas, movimenta o personagem nos 

caminhos que escolhe para avançar na narrativa do jogo.  Percebe-se que 

um diálogo está em processo: seu inimigo, adversário no jogo, está em 

outro país. Estão conectados pela rede da internet no mesmo campo de 

batalha simulado pelo jogo. 

 

 

Fig.01____________________________________________________ 

 

 

 

 

 Segunda observação: em uma loja, o Kinect é a atração. Uma 

criança pula, gesticula, vibra e a plateia acompanha o desempenho: na tela, 

dois carros competem em uma corrida avançando por obstáculos 

solicitando comandos através de uma espécie de mímica sensório-motora 

que envolve o corpo todo do jogador. O controle sumiu.  

 

Imagem da tela de jogo do game Call of Duty MW3.  
Disponível em: www.callofduty.com/mw3 . Acesso em 28/07/2012. 
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Fig.02____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Terceira observação: na praça central de um grande shopping uma 

arena criada pela marca Coca-Cola delimitava um território de 

experiências aos sujeitos: música alta, promotores uniformizados, grandes 

painéis com brincadeiras, bolas e brindes sendo distribuídos para as 

pessoas que se aproximavam. Para certo grau de normalidade dessas 

praças promocionais previstas para receber ações de marketing nos 

shoppings, algo pontuava a novidade: o projetor alocado superiormente ao 

plano do chão projetava as linhas de um minicampo de futebol. Na forma 

de luz projetada, campo e bola são representados como cenário do jogo 

que já vai começar: o juiz de futebol com seu apito e os cartões de 

arbitragem vermelho e amarelo; dois assistentes, os bandeirinhas, 

posicionados nos cantos do retângulo do campo projetado e a torcida, 

pessoas que acompanhavam a cena no entorno da fronteira campo/fora de 

campo com a mesma vibração do sentimento eternizado pela prática do 

futebol nos infinitos campeonatos. Uma enorme fila formada por 

interessados aumentava a cada minuto: crianças e adultos. Ambos na 

mesma expectativa: vestir a camisa do time e jogar o jogo conformando-

se uma espécie de dança dos corpos, de habilidades e técnicas com a bola 

Crianças jogando com o dispositivo Kinect, de captura dos 

movimentos corporais (Xbox). Fonte:http://oglobo.globo.com. 

Acesso em 27/07/2012. 
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com a finalidade de atingir, no percurso das estruturas mínimas dessa 

narrativa (bola, campo, gol), o gol do adversário. Como poderia uma 

quadra de futebol e uma bola, reconhecidas por seus contornos mínimos 

da projeção da luz sobre o piso da área delimitada pela Arena, mover-se 

ao toque do corpo, no drible do chute em direção ao gol? 

 

 

Fig.03____________________________________________________ 

             

 

 

 

 

 Quando dizemos games estamos nos referindo a jogos 

desenvolvidos em softwares digitais tanto para uso em suportes 

eletrônicos (consoles, computadores e dispositivos móveis) quanto nos 

casos em que a interface passa a ser uma arquitetura ou o próprio espaço 

urbano.  A palavra game19 na língua inglesa está associada originalmente 

aos jogos ou atividades de diversão, entretenimento e passatempo. O termo 

adquiriu nova significação a partir da redução da palavra videogame, 

cunhada no contexto do desenvolvimento tecnológico das mídias 

                                                           
19 De acordo com NOVAK (2010, p.5): “o termo videogame surgiu com o fliperama e 
passou para os consoles de games domésticos. Em PC´s, os games são conhecidos 
como games para computador e não videogames. O termo game eletrônico pode ser 
usado em ambos os casos”. 

Arena Coca-Cola, julho de 2011, Shopping Palladium Curitiba-

PR. Imagem elaborada pela autora.  

 



15 

 

eletrônicas do século XX, para diferenciar os jogos eletrônicos das demais 

práticas de jogos predominantes na cultura ocidental latino-americana 

(jogos de tabuleiro, jogos de azar, jogos de encaixe etc.). Seguindo a 

tendência do uso corrente, portanto, nessa pesquisa adotamos o termo 

games para nos referir aos jogos desenvolvidos sob a linguagem dos 

softwares disponibilizados tanto através da interface de uma tela digital 

quanto para aqueles que são projetados fora da tela, sobre a superfície de 

objetos, construções ou no próprio ambiente urbano. 

 Guiando nosso interesse investigativo, a partir dessas observações 

iniciais, percebemos que a cultura dos games vem desempenhando um 

papel importante na sociedade. Tanto nas artes, na educação, no marketing 

ou na singularidade de sua função de entretenimento, seus usos estão 

implicitamente associados à promoção de experiências que se constituem 

a partir de certos aspectos da ludicidade presente nos games, nos desafios 

propostos, nas inovações tecnológicas que vão se incorporando e ditando 

o ritmo de sua história. Ao percebermos a emergência dessa cultura 

observamos também que uma certa estética da comunicação foi se 

configurando e se expandindo seja pelas potencialidades tecnológicas das 

interfaces que buscam simular o mundo natural, ou naquelas que capturam 

os movimentos corporais traduzindo-os em informação, ou mesmo nas que 

hibridizam corpo-dígito em um espaço natural, fora da tela. Nesses 

processos comunicacionais, marcados pela experiência e pela 

aprendizagem sensível, quanto mais estímulos, mais sensibilidades em 

jogo. Mais potências vinculantes, vibrações e afetividades se estabelecem.   

Estamos entendendo por experiência estética toda percepção que se liberta 

das significações e dos conceitos de uma compreensão (apenas) racional 

do mundo para instaurar uma percepção que se constitui pela atuação 

conjunta e relacional entre o estético e o cognitivo.  Martin Seel (1993) 

denomina de comunicação presentificante a esse modo de articulação do 

sentido vinculado a uma situação - à presentificação de conteúdos da 
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experiência, necessariamente dependente do contexto em que é gerada -  e 

baseado em um conjunto de significações possíveis compartilhadas (no 

momento da experiência). Um acontecimento comunicacional, portanto, 

que coloca em ato uma relação experimental entre a significação 

conceitual dos objetos do mundo e a experiência singular dos sujeitos com 

os objetos do mundo – no nosso caso, de uma experiência singular dos 

sujeitos com os games, de ordem estética e comunicacional, 

proporcionada e potencializada nos ambientes digitais.  

 De instantes implementados em tempo real, de uma comunicação 

imprevisível, de abertura, de multiplicidade de estados possíveis, de 

ruptura com as formas fixas e perenes, os games deixam marcas de uma 

diferente subjetividade do homem ao integrá-lo como parte de um sistema 

virtual de realidades híbridas potencialmente conduzidas pelo tecido do 

imaginário. Tem-se de fato um campo multidisciplinar que se transforma 

a uma velocidade surpreendente. Um expressivo e complexo fenômeno 

cultural e de linguagem que foi capaz de desenvolver uma retórica, com 

qualidades estéticas próprias, que para nós cumpre ser investigada como 

objeto de estudo de uma construção teórica.  

Considerando o pressuposto norteador de que os games são dispositivos 

mediadores de processos comunicativos experienciais, esta pesquisa busca 

identificar, nas potencialidades dos recursos tecnológicos desses 

ambientes digitais, “de que modo(s) os games podem mediar regimes 

interacionais de comunicação e de produção de sentido?” 

 Para isso, identificamos algumas das práticas com que os games 

vem sendo utilizados na sociedade contemporânea e propostas que 

poderiam ser consideradas deflagradoras dessas experiências, guiando-nos 

pelas seguintes hipóteses:  

 

(1) os games podem ser legitimados como um ambiente digital constituído 

por uma retórica com qualidades estéticas próprias, que se nutre de 
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diversos meios e discursos, para prover efeitos interacionais de diferentes 

ordens, ainda que simulados pela linguagem sincrética do hiperrealismo, 

da pervasividade do espaço ampliado pela informação digital, da projeção 

imaginária através de uma tela de vídeo;  

 

(2) tais ambientes digitais - uma vez promotores de experiências 

comunicacionais, vivências, vínculos, sociabilidades, narratividades - 

podem ser deslocados de sua função primeira de entretenimento e lazer 

para emprestar sua retórica (mediada pela tecnologia que lhe dá forma) 

para outros campos indicando, por sua vez, o potencial que essas interfaces 

apresentam para a criação de efeitos estéticos capazes de acionar a rede de 

percepções sensível-cognitivas dos sujeitos.  

 

 Situamos nossa pesquisa nas bases de uma epistemologia da 

comunicação que admite o acontecimento social e a produção do sentido 

como objeto de investigação científica. Entendemos que a natureza da 

comunicação está condicionada às experiências sensíveis (da sensibilidade 

corporal) das relações humanas potencializando (muitas vezes 

conformando) subjetivações e comportamentos, mediações entre a 

realidade e os sujeitos, entre o mundo e a realidade, entre as mídias (no 

sentido tradicional de meios de comunicação) e os sujeitos.  

 Para um primeiro recorte teórico, trazemos inicialmente o termo 

“estética”, na perspectiva original do pensamento kantiano, revisitado 

várias vezes, para além do que a filosofia e as artes definem como uma 

superfície que fisga e fascina os sentidos. Uma estética que se coloca como 

um “modo sensível de conhecimento” de um objeto, transmitido pela 

sensorialidades, não adquirida apenas por meio do conhecimento 

intelectual e racional, mas igualmente pela ação da sensibilidade. Trata-se 

de uma estética do vinculante cujo conhecimento tem origem na própria 

experiência, na faculdade de conhecer por meio dos objetos que tocam 
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nossos sentidos. Desse modo, entendemos que a comunicação compartilha 

de uma condição fundamental: todo ato comunicativo está regido por 

emoções, afetos, e, portanto, o corpo precisa ser (está) convocado para a 

participação em um movimento ritmado de estesias, de um querer e de um 

fazer em comum (nem sempre harmônico) dos interlocutores. A 

comunicação em essência, que não separa o sensível do inteligível, mas os 

coloca em relação indissociável, como condição inerente à própria 

discussão argumentativa. 

 No segundo recorte teórico, sustentamos a natureza da 

espacialidade do game enquanto um lugar no qual é possível a experiência 

comunicacional enquanto acontecimento sensível e interacional (o 

poético). Um poético que se constitui na apropriação das linguagens do 

cinema, das artes clássicas, da televisão, de tecnologias de representação 

e projeções imaginárias imersivas precedentes a ele, no sentido mesmo de 

uma transcodificação de linguagens, para emergir um espaço em que é 

possível experimentar, testar, simular situações e aspectos da vida 

ordinária antes mesmo de que ocorram de fato (ou nunca ocorram) no 

mundo natural. Ampliamos o debate sobre o que são games, o que são 

capazes de fazer e do que podem vir-a-ser fazendo uma reflexão sobre uma 

possível linguagem do lúdico “em travessia”.  Entendemos por 

travessia, os modos como os games “emprestam” suas gramáticas, com 

um potencial considerável de persuasão, para outras apropriações na 

cultura demonstrando que são igualmente mediações capazes de informar, 

influenciar, divertir e constituir aspectos da subjetivação humana.  

 

 Para investigar nossa primeira hipótese20 - sobre a retórica própria 

dos games - desenvolvemos uma metodologia de análise que considera 

                                                           
20Acompanhando nossas análises, utilizamo-nos do método qualitativo para a coleta 
de dados empíricos, por observação participativa não-revelada, com sujeitos de 
diferentes idades, em situações de jogo. 
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(também) os aspectos tecnológicos e de linguagem, além do gênero 

narrativo, como importantes variáveis.  Assim, a partir da oferta de títulos 

contemporâneos, identificamos aqueles games que possuem maior 

relevância, seja pelo número de jogadores ou pelo uso de recursos 

tecnológicos adicionais ao ambiente, para iniciarmos uma proposição 

classificatória -  uma categorização dos games – a partir dos modos como 

se apresentam e promovem diferentes regimes interacionais e de produção 

de sentido, ou seja, a experiência comunicacional enquanto acontecimento 

sensível e interacional.  

 Para investigar nossa segunda hipótese, sobre as “travessias” para 

outros campos, precedendo e inspirando o nosso interesse investigativo, 

utilizamo-nos da análise de um recorte empírico, o game Minecraft 

(Mojanga AB, 2009), de coleta de dados e informações de natureza 

qualitativa, orientadas pelo uso de instrumentos de observações, 

entrevistas e questionários com um universo de 22 sujeitos - jogadores de 

Minecraft - de diferentes idades. Dentre as múltiplas variedades presentes 

na esfera do entretenimento contemporâneo, identificamos a relevância 

desse game pelo número expressivo de jogadores, mais de 17 milhões, 

reunindo diferentes idades e culturas21.  Estima-se que a cada dia a 

comunidade deste game ganha cerca de quinze mil novos usuários 

tornando-se o quarto no ranking dos mais comercializados no mundo. 

 Entretanto, para além dos interesses do marketing, a peculiaridade 

que mais nos chama para a observação desse game são os usos que os 

sujeitos fazem dele no tecido da cultura digital: criam filmes, novelas, 

intertextualizam temas, reproduzem réplicas, cenários de filmes, cidades. 

Na singularidade e simplicidade de sua linguagem visual, sem estimar um 

enredo previamente designado com objetivos específicos para serem 

alcançados, surge um universo de blocos cúbicos tridimensionais criados 

                                                           
21 17.131.167 jogadores on line na versão para computador pessoal (PC) em 02 de 
novembro de 2014, 17h20. Dados disponíveis em http://minecraft.net. 
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pelo próprio jogador em fazeres de coleta, exploração, construção e 

sobrevivência. Conectados através da internet, tais mundos virtuais podem 

ser compartilhados, cooperados, construídos, constituindo, sobretudo, 

modos de participação portadores de enunciados e significações coletivas. 

Para além da circunscrição do próprio jogo, nosso interesse reside no fato 

de que Minecraft tornou-se ferramenta de ensino, ainda que experimental, 

em mais de mil escolas no mundo e também, de planejamento e 

reconstrução de espaços no âmbito da arquitetura e do urbanismo. 

Encontramos reverberações desses usos e aplicações nos projetos 

Minecraft Edu (Joel Levin, Nova York, 2012) e Block by Block 

(Organização das Nações Unidas, ONU Habitat 2013) os quais 

apresentamos como exemplos de travessias.   

 Tomado cada vez mais a sério22 e de modo espontâneo o game 

Minecraft pode ser visto como prática comunicacional permitida e 

ampliada pela mediação tecnológica que o constitui: nas práticas de 

convergência, nas formas intertextuais, nas recriações, nas redes sociais, 

na participação múltipla em tempo real, entre outras, intensificando o 

fluxo de informações não-territoriais, quebrando as fronteiras em favor da 

participação ubíqua, instaurando a não linearidade como estrutura 

narrativa. Recuperando o intelecto humano na medida em que o liberta do 

pensamento enciclopédico, obsolesce a nulidade participativa do receptor 

e a unidirecionalidade comunicativa.  Essa pesquisa, portanto, faz um 

investimento teórico que vai além das questões da incorporação do digital 

e da interatividade ao ambiente cotidiano. Busca, sobretudo, revelar o 

fenômeno comunicacional dos games na atualidade investigando as 

                                                           
22 Embora o aspecto de seriedade dos games ainda seja tratado de modo negativo e 
divergente (como “não sérios”) por alguns campos científicos e culturais, não 
assumiremos, no decorrer dessa pesquisa, o sentido depreciativo. Demonstraremos, 
ao contrário, os modos como a ludicidade nos games é uma característica importante 
(entre outras) para o acontecimento estético-comunicacional e subjetivações 
decorrentes. 
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marcas, os mecanismos, as sociabilidades através das quais fazem os 

sujeitos em jogo, nos termos de Greimas (2002), “sentir o sentido”.  

 

 A partir dessas considerações iniciais, essa investigação está 

organizada em sete capítulos, de acordo com a lógica argumental e a 

distribuição de conteúdo que é descrita a seguir em linhas gerais.  

 

 Iniciamos nossas argumentações fundamentando-nos em 

periódicos, institutos de pesquisa, observação empírica e na 

interdisciplinaridade teórica entre os campos da comunicação social, da 

cibercultura e da semiótica da experiência. Para isso utilizamos a retomada 

de alguns conceitos de autores “clássicos” desses campos (que não se 

situam especificamente no universo dos games mas que nos despertam 

importantes reflexões) e também, autores contemporâneos que se 

descortinam no âmbito dos estudos das sociedades digitais, entre eles: 

Marshall McLuhan, Ian Bogost, Pierre Levy, Lév Manovich, Zygmunt 

Baumann, Gilles Deleuze, Jean-Marie Floch,  Jacques Fontanille, Eric 

Landowski, Algirdas Julien Greimas, Johan Huizinga, Derrick de 

Kerckhove, Edgar Morin, Francesco Morace, Arlindo Machado, Ciro 

Marcondes Filho, Michel Foucault.  

 

 No Capítulo 01, com o título “PRESENÇA E FUNÇÃO DO LÚDICO 

NOS GAMES” estabelecemos o campo do jogo e do lúdico como elemento 

fundamental das sociedades contemporâneas. Na sequência, realizamos 

um levantamento histórico dos games, desde sua origem na década de 

1970. O objetivo desse levantamento documental é observar, no tempo 

histórico, as inovações tecnológicas atribuídas aos jogos eletrônicos e a 

crescente aderência dos sujeitos a essa forma de entretenimento e lazer que 

culminou em uma espécie de cultura dos games na sociedade 

contemporânea. 
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 No Capítulo 02, com o título “EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E 

COMUNICAÇÃO EM TERRITÓRIOS DIGITAIS” fazemos uma abordagem dos 

games sob a perspectiva teórica da experiência estética - enquanto 

deflagradora de processos comunicacionais - com o objetivo de 

descortinar o efeito de presença e de “realidade” que atua sobre os sujeitos 

mediante as interfaces (virtuais) digitais. Trazemos ainda o cenário dos 

imbricamentos entre a tecnologia, a cultura e a sociedade sob a perspectiva 

das mediações comunicacionais humanas e da cibercultura, orientados por 

uma releitura que contextualiza o pensamento (clássico) de importantes 

teóricos desses campos no âmbito dos games contemporâneos. O objetivo 

é o de apresentar, nesse contexto, a emergência dos games como uma 

potencial mediação tecnológica e de linguagem. 

 

 No Capítulo 03, com o título “PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 

METODOLÓGICOS”, apresentamos os métodos e instrumentos utilizados na 

investigação empírica. O objetivo é demonstrar o modo como 

identificamos os mais relevantes games contemporâneos (em um universo 

de mais de 500 títulos comercializados no país, de acordo com os dados 

do IBOPE23) e selecionamos nossos sujeitos empíricos (pelo perfil 

sociocultural, idade, localidade e preferência de títulos). Estruturados sob 

a abordagem netnográfica, fizemos uso de instrumentos como filmagens 

dos sujeitos jogando, imagens da tela do jogo (print screen), questionários 

semi-estruturados, entrevistas e observação participativa não-revelada. 

 

                                                           
23 Dados disponibilizados pela Pesquisa Games POP: 
http://www.ibope.com.br/ptbr/relacionamento/imprensa/releases/Paginas/Pesquis
a-in%C3%A9dita-do-IBOPE-Media-sobre-games-revela-o-perfil-dos-jogadores-de-
videogame-no-Brasil.aspx. Acesso em dezembro de 2013. 
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 No Capítulo 04, com o título “RETÓRICA DOS AMBIENTES DIGITAIS 

DOS GAMES”, adentramos em nosso objeto de investigação, o universo dos 

games contemporâneos. Argumentamos sobre os aspectos qualitativos, 

interacionais, imersivos, subjetivos, comunicacionais, de linguagem, 

desses ambientes digitais com o objetivo de descortinar uma retórica, com 

qualidades estéticas próprias, regida por espaços de significação, de 

ludicidades e de sociabilidades atuantes sobre os sujeitos. O objetivo é 

discutir e compreender os modos como se processam os regimes de 

interação nesses espaços considerando também os modos de participação 

e integração dos sujeitos ao ambiente digital. Para isso, desenvolvemos 

uma proposta de metodologia de análise dos games, fundamentando-nos 

na semiótica da experiência, que compreende três níveis dinâmicos (e 

relacionais) de regimes de interação: o narrativo-discursivo, o plástico e o 

tecnológico. 

 

 No capítulo 05, com o título “PROPOSTA DE UMA TIPOLOGIA DOS 

GAMES CONTEMPORÂNEOS: MODOS DE PRESENÇA E REGIMES DE 

INTERAÇÃO” propomos os critérios para a instituição de uma classificação 

universal dos games contemporâneos que traz, como aspectos inovador, 

as variáveis: a. número de participantes e o espaço físico configurado; b. 

ponto de vista do sujeito no espaço digital; c. grau de figuratividade das 

representações visuais e sonoras; d. percurso narrativo. O objetivo é, a 

partir dessa categorização, analisar os modos como esses ambientes 

digitais se apresentam aos sujeitos e potencializam regimes de interação 

(utilizando a metodologia analítica que descortinamos no capítulo 

anterior).  

 

 No Capítulo 06, com o título “GAME MINECRAFT”, analisamos em 

profundidade o nosso recorte empírico, o game Minecraft e seus 

respectivos modos de presença na cultura digital, através da abordagem de 
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campo de natureza qualitativa e por vezes documental, com o objetivo de 

investigar e avaliar nossas hipóteses.  

 

 O Capítulo 07, “GAMES COMO ACONTECIMENTO ESTÉTICO-

COMUNICACIONAL” apresentamos nossas considerações avaliativas 

diante de nossa investigação com o intuito de discutir nossas proposições 

iniciais, articular aos objetivos de nossas abordagens teóricas e empíricas, 

descortinar campos para investigações futuras sobre os aspectos 

comunicacionais e implicações sociais dos games na cibercultura.  
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1. PRESENÇA E FUNÇÃO DO LÚDICO NOS GAMES 
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1.1 O JOGO, O LÚDICO E O GAME 

 

 

 

 

 A teoria lúdica (ou de experiência de jogo como citam alguns 

autores), não existe formalmente como tal, em um sentido estrito. O que 

se observa, nos últimos anos, é uma série de movimentos científicos 

transdisciplinares envolvendo estudos sobre a manifestação cultural da 

ludicidade e suas formas sociais; da psicologia de aprendizagem que 

reconhece o jogo como importante metodologia educativa; e das teorias 

do design e desenvolvimento de jogos digitais. A psicologia da 

aprendizagem, a partir das teorias clássicas de Piaget (1990) e Vigostky 

(2007), contribuiu substancialmente para uma abordagem teórica sobre a 

experiência de jogo centrando-se na importância da motivação 

competitiva e da função lúdica no processo de aprendizagem. A ludologia 

e a teoria do design de jogos estão centradas fundamentalmente na 

definição das estruturas internas do design de game (tipos de regras de 

jogo, mecanismos do game, modelos de estratégias para o 

desenvolvimento narrativo etc.). Pode-se considerar o manual de 

orientações para desenvolvimento de jogos de Jesse Schell (2011), 

publicado pela primeira vez em 1982, o texto fundador deste campo. A 

partir dos anos 2000, observa-se a consolidação desses estudos mediante 

os trabalhos de Gonzalo Frasca (2001), Raph Koster (2004), Ian Bogost 

(2007) e Jane McGonigal (2012). 

 Os jogos, em suas diferentes manifestações são uma das 

características constantes da vida e da cultura ao longo da história da 

humanidade. Em Huizinga (2004) encontramos um conceito, ainda que 

centrado na cultura:  
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Jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos 

e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

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

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

diferente da vida cotidiana. Assim definida, a noção parece capaz de 

abranger tudo aquilo a que chamamos jogo entre animais, as crianças e 

os adultos: jogos de força e de destreza, jogos de sorte, de adivinhação, 

exibições de todo gênero. (HUIZINGA, 2004, p.33).  

 

 

 De acordo com o filósofo, em uma tentativa de resumir as 

características formais do jogo, poderíamos considerá-lo como uma 

atividade livre, conscientemente tomada como não séria e exterior à vida 

habitual, praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, 

segundo uma certa ordem e certas regras, e ao mesmo tempo sendo capaz 

de absorver o jogador de maneira intensa e total.  

 Para o autor, no que diz respeito às características formais, o jogo 

não pertence à vida comum. Ele se situa fora do mecanismo de satisfação 

imediata das necessidades e dos desejos. Isto porque, uma vez dentro do 

círculo do jogo, as leis e costumes da vida cotidiana perdem a validade em 

uma suspensão do mundo habitual. Insinua-se como atividade temporária, 

com finalidade autônoma, que se realiza em vista de um intervalo, de uma 

distensão da vida cotidiana ao mesmo tempo em que implica em 

construções culturais destinadas a gerenciar vivências de caráter 

intersubjetivo: seja na medida em que estimula a participação dos sujeitos 

como agentes protagonistas do desenvolvimento e solução; seja pelo 

sentimento de pertencimento e partilha de algo importante em comum (na 

medida em que promove a formação de grupos sociais que geralmente 

tendem a se tornarem permanentes, mesmo depois do jogo acabado). 

Tensão significa incerteza e quanto mais estiver presente enquanto 

elemento competitivo, mais apaixonante se torna o jogo. Por sua vez, as 

regras são um fator muito importante para o conceito de jogo. São elas que 

determinam aquilo que vale dentro do mundo temporário por ele 
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circunscrito. São absolutas e não permitem discussões. Quando o jogo 

acaba, o feitiço se quebra e a vida “real” recomeça.  

 O que nos parece evidente em Huizinga (2004), e que trazemos para 

contribuir mais uma vez, são as aproximações que se pode promover entre 

um “estado” dos sujeitos em jogo e um “estado” de culto e rito vivenciado 

em algumas práticas culturais de representação de papéis. Tanto no jogo 

quanto no teatro, por exemplo, o indivíduo disfarçado ou mascarado 

desempenha um papel como se fosse outra pessoa participando de um 

estranho mundo do disfarce e da máscara.  A propriedade do rito, sob a 

forma do espetáculo (teatro) ou da competição (jogo), manifesta-se através 

de uma representação dramática circunscrita em um território específico 

(o espaço de desempenho, o espaço do jogo) e sobre o qual uma figuração 

imaginária de uma realidade desejada se desenvolve.   

 Callois (1991) faz sua contribuição sobre a definição de jogo 

enumerando as seguintes características: a. liberdade: trata-se de uma 

atividade que se realiza sem uma obrigação externa a ela; b. separação: 

funciona como uma realidade estruturada de forma autônoma em relação 

ao fluxo da vida cotidiana; c. ficcional: opõe-se à realidade constituída na 

vida ordinária; d. regrado: desenvolve-se baseado em regras pré-

estabelecidas; e. incerto: possui um grau de imprevisibilidade a respeito 

de seu desenvolvimento; f. improdutivo: na medida em que não resulta na 

produção de bens  materiais. Callois (1991) introduz a incerteza e a 

improdutividade a respeito da definição de Huizinga (2004). Mas também 

confirma o desenvolvimento de uma estrutura narrativa incerta que se 

constitui na imprevisibilidade das ações e das vivências derivadas dos 

sujeitos diante dos desafios propostos.  

 Goffman (2009), na psicologia social, define que apresentar 

significa mostrar, realizar uma aparência a tal ponto que quase chega a 

acreditar que realmente é sem, contudo, perder inteiramente o sentido da 

“realidade ordinária”.  Nesse sentido, podemos sustentar que no processo 
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de representação de papéis, admitido no território do jogo, algo se 

estabelece com o propósito de identificação compensadora, uma espécie 

de substituto, um ato representativo da impossibilidade de levar a cabo 

uma ação real e intencional. E nos parece que a melhor maneira de definir 

a autenticidade dessas vivências simbólicas, narrativizadas no território do 

jogo, seria chamar-lhe de função lúdica: uma poética derivada do processo 

de construção de imagens que opera nos sujeitos incorporando e 

exemplificando valores oficialmente acordados e reconhecidos pelo papel 

que representam diante do grupo. COLLANTES (2008, p.24) afirma que 

“viver a vida real não é viver narrativamente”, pois só se vive de forma 

narrativa quando se interpreta (ou se projeta imaginariamente em) uma 

realidade ficcional. É significativo, portanto, entender a experiência 

narrativa como “uma experiência cognitiva, emocional e sensorial, 

produto do meio em que o indivíduo a experimenta e se vê imerso em uma 

estrutura de vida articulada com uma narração” (Id.Ibid. 2008, p. 22).  

 A partir desses conceitos, entendemos que os games são parte 

importante no processo de construção de experiências ficcionais uma vez 

que são constituídos por construções culturais destinadas a gerenciar 

vivências narrativas dadas (na mesma medida em que a literatura, o 

cinema, as novelas, mas também relatos, as reportagens e as notícias etc, 

que invocam tal acontecimento).  No game, mas não somente nele, os 

sujeitos podem assumir papéis, tomar decisões, simular ações em um 

microcosmo ficcional figurativizado por imagens. Mas devemos 

considerar que tais processos também ocorrem no brincar, onde um 

universo imaginário emerge, suspenso da vida ordinária, na qual se pode 

atuar como agente protagonista, de forma direta e ativa, através de 

decisões e ações. Games e brincadeiras possuem aproximações no que diz 

respeito às características de ludicidade, de uma certa não-seriedade (em 

oposição ao trabalho) e particularmente na esfera da ilusão e da simulação. 

Em ambos os casos, as vivências narrativas adquirem sentido e se fazem 
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compreensíveis para os sujeitos como experiências circunscritas.  

 Por outro lado, na vida cotidiana os sujeitos vivem situações e 

acontecimentos como um fluxo contínuo que, entretanto, não possuem em 

si mesmos uma estrutura narrativa dada a priori, como em alguns jogos.  

Para que assim possam se configurar, necessitam de um processo 

cognitivo de interpretação que os dote de sentido: podem criar narrações 

a respeito desses acontecimentos vivenciados, rememorando-os, 

recordando fatos passados, imaginando ações que querem realizar no 

futuro com a finalidade de atingir alguma meta. Em todo caso, tomam a 

experiência vivida e a por viver como matéria bruta de suas vidas e 

estruturam-nas como narrações nas quais as ações se desenvolvem e as 

emoções adquirem sentido a partir de suas próprias interpretações.  

 Frente a esta realidade, os games definem um microcosmo 

autônomo e temporal no qual sua estrutura permite viver diretamente 

dentro de um sistema, de caráter narrativo, de onde surge um fazer 

orientado para a ação sobre grandes desafios; uma distração na forma de 

uma atividade focada que produz um resultado claro; uma atividade 

mental que potencializa as faculdades cognitivas; uma atividade de 

descoberta sob a forma de exploração de objetos e espaços não-familiares; 

o trabalho em equipe e criativo que enfatiza a colaboração, a cooperação 

e as contribuições para um grupo maior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

1.2 MARCOS DE UMA TRAJETÓRIA: 

GAMES E PRÁTICAS SOCIAIS 

 

 

 

 

 Desde o final dos anos 1970 a presença dos games é cada vez mais 

constante no cotidiano das pessoas rompendo fronteiras geográficas, 

sociais e culturais. Porém, diante da difusão da tecnologia digital e de suas 

características lúdicas, dificilmente conseguimos associá-lo à seriedade 

produtiva de outras formas de engajamento econômico, social e cultural. 

Ainda que se mostre o contrário, permanecem subjugados pelo senso 

comum nas fronteiras do entretenimento e do lazer.  Entretanto, atribui-se 

a alguns importantes acontecimentos na história dos games a 

responsabilidade por configurar as transformações culturais, econômicas 

e sociais que presenciamos atualmente. 

 De acordo com Eugeni (2011), dois segmentos distintos do setor de 

games eletrônicos desenvolveram-se em paralelo a partir da década de 

1950. Nesse primeiro estágio, jogos eletromecânicos eram oferecidos aos 

recrutas em bases militares para distraí-los dos rigores do treinamento 

exaustivo. Em paralelo, instituições de ensino e governamentais 

transformavam seus computadores mainframe24 em máquinas de jogos 

como uma maneira de relaxar de suas tarefas cotidianas. Em 1951, Marty 

Bromley, responsável pelas salas de jogos eletromecânicos em bases 

militares no Havaí, lançou o SEGA (Service Games), jogos dedicados às 

horas de lazer depois do serviço, dando início à indústria dos games.  

                                                           
24 O termo mainframe se refere ao gabinete principal que alojava a unidade central 

dos primeiros computadores.  Trata-se de um computador de grande porte, dedicado 
normalmente ao processamento de um volume grande de informações. Os 
mainframes são capazes de oferecer serviços de processamento a milhares de usuários 
através de milhares de terminais conectados diretamente ou através de uma rede. 
(NOVAK, p. 25, 2010). 
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 A Arcade Cactus Canyon (SEGA,1960), por exemplo (Fig.04), 

tratava-se de uma máquina operada por moedas na qual pequenas esferas 

maciças de metal ganhavam impulso quando acionadas por alavancas 

manuais na base inferior da mesa de jogo. Desenhos temáticos, luz e som 

criavam uma atmosfera lúdica e excitante para o jogador.    

 

 

Fig.04____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 No período de 1970 a 1980, os jogos eletromecânicos do tipo 

Arcade conquistaram preferência popular entre crianças, jovens e adultos 

como uma opção de lazer e entretenimento. Por se tratar de um maquinário 

pesado e grande, de valor expressivamente alto para aquisição doméstica, 

estabelecimentos comerciais se especializaram em disponibilizá-los nas 

Casas de Fliperama inaugurando um mercado próspero e lucrativo.  

 Assim como o Arcade Drivemobile (SEGA, 1973), por exemplo 

(Fig.05) as máquinas de jogos eletromecânicos eram disponibilizados em 

Arcade Cactus Canyon (SEGA,1960). Imagem disponível em 

http://galacticwatercooler.com/2009/08/25/save-the-games/. Acesso em 

fevereiro de 2014. 

http://galacticwatercooler.com/2009/08/25/save-the-games/
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locais públicos como parques de diversões, lanchonetes e casas comerciais 

de Fliperamas. 

 

 

Fig.05____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Originalmente criados em computadores de grande porte por 

professores e alunos nas universidades, os games do tipo mainframe 

ganharam versões eletrônicas e foram disponibilizados nos fliperamas, 

agora equipados com vídeo. Respondiam a comandos horizontais e 

verticais apresentando uma linguagem gráfica simples e figurativa, 

construída a partir de composições monocromáticas de pixels25. Além 

disso, pela primeira vez, desde a invenção da televisão, permitiam que o 

espectador tivesse a capacidade de interagir e controlar o que estava 

acontecendo dentro da tela do vídeo, ainda que através de uma interface 

estática. A corrida armamentista pela construção de um grande arsenal de 

                                                           
25 Pixel é um ponto luminoso e cromático. É a menor unidade visual percebida pelos 

olhos que juntamente com outros pontos, formam a imagem na tela de um vídeo. 
(NOVAK, 2010). 

Arcade Drivemobile (SEGA, 1973). Imagem disponível em: 

http://galacticwatercooler.com/2009/08/25/save-the-games/. 

Acesso em fevereiro de 2014. 

http://galacticwatercooler.com/2009/08/25/save-the-games/
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armas nucleares foi o objetivo central do projeto americano “Guerra nas 

Estrelas” e influenciou os temas de jogos eletrônicos do período conhecido 

como Guerra Fria26.  Cenários de guerras espaciais, destruição de 

invasores extraterrestres, conquistas de territórios passaram a configurar 

os jogos de vídeo (videogames). 

 O Space Invaders (1980), por exemplo, foi o primeiro game do tipo 

Arcade de grande vendagem. Com limitações de comandos e gráficos 

simples, permitia movimentos horizontais acionados por uma alavanca e 

disparos acionados por botões. 

 

 

Fig.06____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No mesmo período, o game Galaxiam (Fig.07) apresentou 

inovações no monitor. Foi o pioneiro no uso de cores na tela de jogo.  

                                                           
26 A Guerra Fria marcou o período histórico de conflito político, militar, tecnológico, 
econômico, social e ideológico entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) e a 
extinção da União Soviética (1991).  

Máquina Arcade e tela inicial do game Space Invaders (1980). 

Disponível em http://www.classicgames.com.br (acesso em 

fevereiro de 2014). 

 

 

http://www.classicgames.com.br/
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Fig.07_______________________________________________________________ 

     

 

 

 

 

 O game Xevius (1984, Fig.08) inovou, por sua vez, no uso das cores 

e expandiu as possibilidades de controle. Foi o primeiro game do tipo 

Arcade com monitor em cores e movimentos verticais. 

 

 

Fig.08_____________________________________________________ 

 

 

  

 

Máquina Arcade e imagem da tela do game Galaxian (1983). 

Disponível em http://www.classicgames.com.br (acesso em 

fevereiro de 2014). 

 

Máquina Arcade e imagem de tela do game Xevius (1984). 

Disponível em http://www.classicgames.com.br (acesso em 

fevereiro de 2014). 

 

http://www.classicgames.com.br/
http://www.classicgames.com.br/
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 Os anos entre 1980-90 caracterizam-se pelo período de difusão da 

tecnologia dos computadores pessoais e do desenvolvimento dos 

primeiros consoles de videogames domésticos iniciando um gradual 

desaparecimento comercial dos Fliperamas (EUGENI, 2011, p.55).  Com 

uma programação mais complexa do que as primeiras versões adaptadas 

dos softwares mainframes, os consoles de videogame conquistaram ampla 

popularidade com as marcas Magnavox Odissey (primeiro sistema de 

console doméstico, para televisão) e o Atari (Fig.09).   

 

 

Fig.09_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Na disputa por um mercado crescente, novas versões da tecnologia 

dos consoles foram lançadas e seus respectivos cartuchos de jogos, cada 

vez mais sofisticados em relação aos controles de movimento permitidos 

pelo joystick, qualidade gráfica e experiência de jogo dos softwares.  Já 

era possível observar jogos como Pac-Man (Namco, 1980), cujos 

personagens moviam-se em um ambiente labiríntico formado por pixels e 

Console doméstico de videogame para televisão (vídeo computer 

sistem) criado pela ATARI (modelo 2600 de 1978) e imagem de 

tela do game PAC-MAN (1980, Namco). Disponível em 

http://www.classicgames.com.br (acesso em fevereiro de 2014). 

 

 

http://www.classicgames.com.br/
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linhas coloridas.  Esses sistemas utilizavam o aparelho de televisão como 

monitor e permitiam a venda direta ao consumidor integrando-o ao 

consumo de produtos de mídia e assim facilitando o uso cotidiano (como 

o rádio, o telefone, a televisão, o videocassete, a máquina de fotografia 

etc). Muitas empresas e desenvolvedores contribuíram significativamente 

para a criação de sistemas e conteúdos de videogames como a 

ActionVision(Atari) , a Nintendo (GameCube), a Sony (PlayStation), 

Microsoft(Xbox). Os games portáteis baseados em LEDs (diodos 

emissores de luz) da Mattel também surgem nesse período.   

Mesmo com um promissor futuro, nos anos seguintes (1980-85) o 

mercado de videogames experimentou um surpreendente declínio:  

 

 

 

Várias teorias tentam explicar o declínio do mercado do setor de 

videogames no começo da década de 1980. Talvez a queda tenha sido 

apenas temporária, e as plataformas e títulos introduzidos simplesmente 

não tenham sido revolucionários o suficiente para revertê-la. O excesso 

de oferta também pode ter contribuído para o fato: mais de 50 empresas 

produziam cartuchos e saturavam o mercado com títulos. Faltou 

inovação, o que provocou uma invasão no mercado de games sem 

qualidade e cópias dos originais. (NOVAK, p. 18, 2010). 

  

 

 A retomada do segmento só aconteceu cinco anos depois com os 

consoles de alta tecnologia da Nintendo. Com títulos exclusivos e gráficos 

mais elaborados que simulavam ambientes e paisagens (ainda que através 

da linguagem visual plana e granulada dos pixels), observamos os 

primeiros jogos para consoles desenvolvidos a partir de uma estrutura 

linear de roteiros com personagens de ficção. O título The Legend of Zelda, 

originário dos jogos eletromecânicos do tipo Arcade (Fig. 10), foi 

convertido para essa estrutura. Os desafios gradualmente mais difíceis em 
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cada fase do jogo conduzem os jogadores através de uma história da qual 

podem participar ativamente.  

 

 

Fig.10____________________________________________________ 

 

     

 

 

 

 A experiência de jogo disponibilizada por The Legends of Zelda e 

a popularidade do personagem Link conquistou muitas gerações de gamers 

desde o ano de seu lançamento em 1990. Atualmente, ainda é 

disponibilizado em diferentes plataformas acompanhando as tendências 

contemporâneas de multiplicidade de meios e a complexa linguagem 

visual tridimensional propiciada pelos softwares avançados de modelagem 

gráfica. Observando o cenário que se descortinava, a Sony e a Microsoft 

utilizaram como estratégia de reposicionamento a criação de games 

inspirados em filmes do cinema.  A linguagem gráfica de efeito realista 

controlada por joysticks multidirecionais, sensíveis ao movimento, atraiu 

a predileção do público juvenil e adultos (NOVAK, 2010, p.32). Já a 

Nintendo preservou o público infantil inspirando-se nos filmes de 

animação. A tecnologia de captura e controle dos movimentos corporais 

The Legends of Zelda (Nintendo, 

1986) oferece um jogo narrativo 

baseado na história do jovem 

Link em sua jornada para salvar 

o mundo e a princesa Zelda. 

Imagens disponíveis em: 

www.zelda.com (acesso em 

fevereiro de 2014).  

http://www.zelda.com/
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fizeram dos consoles Wii (Nintendo) um grande incentivador do uso dos 

games para a simulação de exercícios físicos e prática de esportes. 

 No game The Legends of Zelda versão 2013, por exemplo, 

observamos o avanço tecnológico conquistado pelo desenvolvimento dos 

softwares de programação dos últimos anos. Além do efeito de 

tridimensionalidade, Zelda expande a narrativa ficcional do jogo através 

de episódios temáticos em um fluxo infinito de possibilidades ficcionais 

(Fig.11). 

 

 

Fig.11____________________________________________________ 

  

 

 

 

 Paralelamente, o segmento da indústria de games para 

computadores pessoais desenvolvia-se desde a década de 1970 através de 

programadores e estudantes universitários. Com a comercialização da 

internet em 1993, os jogos on-line ficaram disponíveis para o grande 

público instaurando o ponto de partida para o desenvolvimento de games 

educacionais, experiências interativas em rede com múltiplos jogadores 

The Legends of Zelda versão 

2013. Imagens de tela do jogo. 

Elaboradas pela autora. 

Coleção particular.  
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em tempo real e o começo do que se tornaria o mercado de games de 

representação de papéis (role-playing game – RPG):  

 

 

Tudo começou com o PLATO (Programmed Logic for Automatic 

Teaching Operations) introduzido em 1961 na Universidade de Illinois. 

O sistema foi projetado para ser usado em pesquisas na área de 

educação em computadores, mas Rick Blomme o transformou em uma 

rede de games para multijogadores. Ao desenvolver uma versão para 

dois jogadores do Spacewar!, Blomme catalisou o crescimento de um 

novo fenômeno no mundo dos games”.(...) Como o Talk-O-Matic e as 

salas de chat on-line futuras, os MUDs (Multi-User Dungeon) 

enfatizavam prioritariamente os aspectos sociais dos games. Isso, 

somado à capacidade dos jogadores de criar seus próprios ambientes, 

ajudou a incorporar a interação social e a intervenção criativa do 

jogador à tradição dos games on-line. (NOVAK, 2010, p.29-30). 

 

 

 

 No ano em que foi lançado o EverQuest (Sony Online 

Entertainment, 1990) se tornou o maior game de representação de papéis 

on-line multijogador massivo (MMOGs) dos Estados Unidos com mais de 

500 mil jogadores simultâneos (Fig.12). 

 
 

 

Fig.12_______________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

Game EverQuest (Sony Online Entertainment,1990). Imagens e game 

disponível em http://www.sonypictures.com (acesso em fevereiro de 

2014). 

 

http://www.sonypictures.com/
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 Outros eventos ocorridos nesse período ajudaram a acelerar o 

segmento dos games on-line para multijogadores. O primeiro navegador 

gráfico, o NCSA Mosaic ( Mark Andreessen, Illinois), marcou o término 

da era da comunicação somente de texto na internet permitindo o acesso 

da rede, através do serviço por assinaturas, para o setor comercial e 

doméstico. O Doom (Id Software, 1993), por exemplo, permitia até quatro 

jogadores conectados em uma rede local (LAN) para jogarem a mesma 

partida.  

 

Ao mesmo tempo em que a revolução da informação, estimulada pela 

internet, permeava a cultura norte-americana na metade da década de 

1990, os computadores tornavam-se verdadeiramente interativos, 

permitindo que centenas de milhares de pessoas em todo o mundo 

participassem simultaneamente de games on-line multijogador 

massivos (MMOGs). Os jogadores imergiam em um mundo de fantasia 

simulado e constante, personalizando seus próprios personagens, 

formando equipes ou confrarias colaborativas e envolvendo-se em 

missões de aventura. (NOVAK, 2010, p.33). 

 

 

 

 A partir dos anos 2000, a facilidade promovida pelo acesso à 

internet e aos computadores pessoais, os dispositivos móveis (como 

smartphones e tablets), os aplicativos on-line (website apps), os consoles 

portáteis, a comunicação, o deslocamento e a participação simultânea dos 

jogadores através das redes disponibilizadas pela internet são alguns 

marcos que promoveram uma gradual difusão dos games na sociedade. 

 Os fabricantes passaram a oferecer conectividade à internet em seus 

sistemas operacionais lançando versões anuais cada vez mais sofisticadas 

de consoles especialmente no que diz respeito às interações responsivas, 

participação de múltiplos jogadores, recursos de projeção imersiva pela 

via da simulação da realidade e a complexidade na exploração narrativa 

em primeira pessoa. A geração atual de sistemas de console experimenta 

novas técnicas de expandir as limitações gráficas, de memória, de tamanho 

da tela e também de disponibilização do game para diferentes mídias, 
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incluindo-se os computadores pessoais por meio da conexão à internet e 

dos serviços de download digital. 

 O segmento de games portáteis, que começou na década de 1970, 

desenvolveu um mercado autônomo para celulares. Conhecidos como 

aplicativos time-killers tratam-se de games de resposta rápida, estão 

facilmente ao alcance e são utilizados como ferramentas para um pequeno 

intervalo dedicado ao entretenimento e à distensão do dia-a-dia. Outros 

games, como CityVille (simulador de construção e gestão de cidades 

digitais, Zynga, 2010), são disponibilizados na internet e também nos 

ambientes das redes sociais. Neste caso oferecendo integração de dados 

dos usuários com seus respectivos contatos de relacionamento para propor 

a construção de espaços (digitais) com múltiplos usuários em tempo real.    

 CityVille (Fig.13) é o game social com o maior número de usuários 

do Facebook. A proposta do jogo é permitir que o usuário construa e faça 

a gestão de sua própria cidade com a cooperação simultânea de seus 

amigos da rede. É disponibilizado como aplicativo conectado à internet e 

também na rede social Facebook. 

 

Fig.13____________________________________________________ 

          

 

 

  

CityVille (Zynga, 2010). Imagem disponível em: 

http://www.mundotecno.info/. Acesso em fevereiro de 2014. 

http://www.mundotecno.info/
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 Tratando-se mais do que uma estratégia para enfrentar a 

competição entre os consoles, o que vai marcar distintamente as 

concepções é a busca contínua por um padrão de resolução de imagem e 

som cada vez mais próximos das experiências não simuladas. Ou seja, a 

disputa entre os consoles passa a ser orientada pela oferta da experiência 

do hiperrealismo, esta entendida como um conjunto de experiências 

audiovisuais, mediada pelos dispositivos tecnológicos, na qual é possível 

simular um acontecimento do mundo: uma corrida, um jogo de futebol, 

uma guerra. Exigindo que o gamer manuseie o controle de forma muito 

mais próxima daquela que manusearia uma direção de carro em uma 

experiência física real, as tecnologias proprioceptivas respondem, com 

riqueza de detalhes, a um conjunto de informações que se relacionam ao 

movimento dos corpos e promovem ao mesmo tempo, efeitos concretos 

sobre o aparato sensorial humano como o desenvolvimento de certas 

habilidades visuais e o incremento das atividades motoras. Nessa 

perspectiva concordamos que “o aumento da complexidade dos games 

parece revelar uma cultura na qual práticas de entretenimento e de 

comunicação são voltadas, cada vez mais, para a hiperestimulação dos 

sentidos.” (PEREIRA, 2008, p. 76). Para o autor, a cultura direciona-se 

para uma cultura hipersensorial treinando corpos e mentes para a 

emergência de mídias proprioceptivas (como as sensíveis ao toque), de 

mídias que se expressem através de linguagens com alta definição 

audiovisual, que possam ser requeridas em espaços virtuais imersivos e 

em espaços virtuais de três dimensões (como nas salas de cinema).  

 O console Xbox 360 (Microsoft), por exemplo (Fig. 14), oferece o 

dispositivo Kinect que identifica os movimentos corporais traduzindo-os 

em comandos do jogo, sem o uso do controle (joystick). Conectado à 

internet, permite partidas com múltiplos jogadores e oferece ainda uma 

linguagem gráfica hiperrealista em seus títulos.  
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 O Console Wii (Nintendo) oferece uma variedade de controles sem 

fio que permitem a captura do movimento do corpo na ação incitada pelo 

jogo. Oferece conectividade à internet, permite múltiplos jogadores, 

linguagem gráfica figurativa e títulos lúdicos.  

 O Console PlayStation 3 (Sony) utiliza o controle como fonte de 

comandos para o jogo (sem fio), oferece maior variedade de títulos 

originais e linguagem gráfica hiperrealista. Encontra-se também na versão 

4, que oferece a experiência de pervasividade no espaço físico do jogador 

através da tecnologia de realidade aumentada. 

 

 

Fig.14. ______________________________________________________

      

 

 

 

 Imagens elaboradas pela autora. Coleção particular. 

 

 

 

 Outra característica das potencialidades tecnológicas dos consoles 

desta última geração é a oferta de funções múltiplas como jogar, navegar 

na internet, gravar e editar vídeos, fazer seu próprio filme, acessar redes 

sociais, compartilhar informações. Nesse sentido, parecem perder a 

especificidade como tal, passando a se apresentar como uma das muitas 

Console Xbox 

360 (Microsoft).  

 

 

Console Wii (Nintendo). 

 

Console PlayStation 3 
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vias para o acesso a um ambiente virtual onde se efetivarão as experiências 

de entretenimento, de sociabilidades e de comunicação. E, por outro lado, 

acompanham o movimento da cultura contemporânea na medida em que 

oferecem múltiplas plataformas de mídia para o acesso ao mesmo 

conteúdo, atravessando muitas vezes as fronteiras do próprio game em 

direção a uma recombinante estrutura de participação coletiva e de 

produção de significados.  

 Os games estão cada vez mais imbricados nas práticas culturais de 

interação social e entretenimento potencializando um conjunto de 

operações de comunicação que se efetivam menos através de um meio 

único e mais pela emergência de arranjos midiáticos definidos com 

“sistemas complexos de comunicação que espelham a cultura dos gamers 

(jogadores de games) e parecem alterar, de alguma forma, o campo 

sensório-perceptivo humano.” (PEREIRA, 2008, p. 68).   

 Para Jenkins (2009) a convergência de meios de comunicação, a 

cultura participativa e a inteligência coletiva representam uma 

transformação cultural marcada pelo fluxo de conteúdos através de 

múltiplas plataformas de mídia, pela cooperação entre diferentes mercados 

midiáticos e pelo comportamento migratório dos públicos dos meios de 

comunicação em busca da experiência do entretenimento. Para nós, os 

games contemporâneos acompanham essa tendência e passam a integrar 

esse processo ao adotar a circulação de seus conteúdos em diferentes 

sistemas de mídias com o objetivo de promover a participação ativa de 

seus consumidores. Propondo-se não apenas como um meio que permite 

o entretenimento, mas que continua a funcionar dentro de um sistema 

maior de opções de comunicação no qual o que está verdadeiramente em 

jogo é a conexão perpétua, a capacidade de criar, de difundir-se em mídias 

diferentes utilizando as forças e limitações de cada uma delas. Servindo-

se de forma autônoma e independente ao integrar os sujeitos na cadeia 

produtiva. 
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 Assim, ao fazer convergir criativamente a literatura, o cinema, as 

séries de televisão e a internet, a narrativa dos games descortina-se através 

de uma estética ficcional que depende da participação ativa da comunidade 

de fãs para que estes vivenciem uma experiência mais rica e plena. 

Perseguindo a história em diferentes canais, comparando suas ações com 

as de outros nas comunidades on-line, permitem a expansão da fantasia 

em várias partes da vida cotidiana através de uma série de interações, 

promovidas em diferentes mídias e modos de participação. Permitem a 

criação de novas formas de desenhar a história, articulando camadas 

narrativas ao universo ficcional original através de diferentes níveis de 

acontecimentos, cenas e desafios que não foram inicialmente previstos. 

Promovem um constante reinício em formato de sagas ou episódios com 

desfechos distintos (mas mantendo sempre a coerência entre a antiga e a 

nova história em um ciclo de infinitas possibilidades).  

 Dos quadrinhos para as temporadas de séries na televisão e depois 

para os games, The Walking Dead, por exemplo, incentiva a participação 

nos Fandons27 de produtos de mídia gerados pelo tema nas redes digitais 

da internet. Lançado em abril de 2004 (Robert Kirkman, EUA), Days 

Gone Bye é o primeiro capítulo da série de histórias em quadrinhos (HQ) 

The Walking Dead (Fig.15): um mundo apocalíptico onde a civilização 

não existe mais e os mortos voltaram à vida. O formato de revista impressa 

foi adaptado para a televisão por Frank Darabont (2010) em 4 temporadas 

de 10 capítulos, e ainda está em produção. Acompanhando o formato de 

séries, no ano 2012 a saga foi adaptada para os games (Telltale Game 

Series) dando origem ao The Walking Dead: The Game, primeiro 

episódio; e em 2013, à sequência The Walking Dead: Season Two.   

 

                                                           
27 “Fandon é um termo utilizado para se referir à subcultura dos fãs em geral, 
caracterizada por um sentimento de camaradagem e solidariedade com outros que 
compartilham os mesmos interesses.” (JENKINS, 2009, p.39). 
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Fig.15_______________________________________________________________ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conectando os sujeitos através da internet, a narrativa The Walking 

Dead, assim como outras, transformou-se em um processo coletivo de 

produção e compartilhamento de informações e experiências individuais 

em torno do tema, nas redes sociais (Fig.16). 

 

Imagens disponíveis em: 

http://www.thewalkingdead.com.br (acesso em fevereiro de 2014). 

 

 

HQ (2004)                   Série de TV (2010)    

GAME 2012/2013 (imagem da tela do game). 

 

 

http://www.thewalkingdead.com.br/
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Fig.16_______________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 Ao mesmo tempo, integrando-se como parte importante desse 

processo de convergência de meios, os games foram fundamentais, mas 

não únicos, no processo de ludificação generalizada dos produtos culturais 

contemporâneos. Nos últimos anos as experiências de jogo constituídas na 

base da solução de problemas, da personalização de personagens, da 

promoção de recompensadas, do engajamento estão sendo exploradas por 

diferentes segmentos com o objetivo de ampliar o tempo de relação e as 

possibilidades de interação dos sujeitos com as marcas. Nesse sentido, 

observamos também uma espécie de hibridização entre informação e 

entretenimento predominante no jornalismo participativo, na publicidade 

de engajamento, na literatura digital, nos reality game-shows como o Big 

Brother e até mesmo nas interações sociais da internet, através das 

ferramentas de marcadores de amigos, curtidas e minijogos. 

 Acompanhando a tendência de gamificação das produções 

culturais, a marca Cartoon Network líder em audiência dos canais por 

assinatura para o público infantil, no ano de 2006 criou uma subdivisão só 

para o desenvolvimento de versões de jogos para seus desenhos animados. 

Rede social The Walking Dead. Disponível em 

http://plus.googlegroups.com/communities . Acesso em fevereiro de 2014. 

 

http://plus.googlegroups.com/communities


49 

 

 A animação “O incrível mundo de Gumball” (Fig.17), por exemplo, 

está disponível no formato de jogo no site da marca e em versões finger 

games (para serem jogados com o toque dos dedos) nas interfaces de 

tablets e celulares. 

 

Fig.17_______________________________________________________________

        

  

  

 

 

 Entretanto, essa expansão lúdica está mais além da emergência da 

indústria do videogame. O lúdico e a ludicidade, em um sentido 

mais amplo se converteram em um filtro cultural fundamental para as 

nossas formas contemporâneas de abordar a realidade e podemos associar 

o desenvolvimento tecnológico dos games como uma grande contribuição 

para a disseminação desse fenômeno. Entre outras manifestações, tais 

 

“O Incrível Mundo de Gumball”, 

disponível na versão para 

internet e na versão finger 

game:http://www.cartoonnetw

ork.com.br/jogo/espirito-da-

classe-o-incrivel-mundo-de-

gumball. Acesso em fevereiro 

de 2014. 

 

 

   

http://www.cartoonnetwork.com.br/jogo/espirito-da-classe-o-incrivel-mundo-de-gumball
http://www.cartoonnetwork.com.br/jogo/espirito-da-classe-o-incrivel-mundo-de-gumball
http://www.cartoonnetwork.com.br/jogo/espirito-da-classe-o-incrivel-mundo-de-gumball
http://www.cartoonnetwork.com.br/jogo/espirito-da-classe-o-incrivel-mundo-de-gumball
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fenômenos podem ser observados na emergência das comunidades de fãs, 

nas discussões nas redes sociais, na produção de vídeos e filmes 

(gameplayers), nos eventos anuais mundiais como o Minecon e o Video 

Games Awards (VGA), na forma de produtos como brinquedos e 

colecionáveis, roupas e acessórios, temas e personagens para a decoração 

de festas (Fig.18). 

 

Fig.18__________________________________________________________ 

 

                    

 
Página especializada na rede social Facebook, criada para a publicização e 
compartilhamento do evento anual Minecon que reúne fãs em diferentes cidades e 
países para a divulgação e lançamento de versões de jogos, aplicativos e produtos em 
torno do game Minecraft. Produtos gerados em torno do game: Pelúcia do 
personagem Creeper, camiseta e brinquedo da marca Lego na versão “bioma” de 
Minecraft. 
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 A importância dos games como prática social contemporânea foi 

observada também nos assuntos abordados por alguns periódicos do nosso 

país (que se destacam pelo número de leitores). Neles, constata-se que os 

games conquistaram a predileção de um nicho de mercado ascendente. 

Entre crianças, jovens e adultos; personalidades, famosos e anônimos, 

75% da receita de aplicativos do país, no ano de 2013, vieram do segmento 

dos games, segundo a Revista Mundo Estranho (Edição Especial de 

Colecionador, Games, nº2, 2013). A Revista Veja (ed. 2350, 2013), no 

mesmo período, publicou reportagem sobre as potencialidades 

tecnológicas da hiperrealidade, simulada por games de práticas esportivas: 

 

Os videogames da nova geração, cobiçados para o Natal, batalham pela 

preferência mundial de 1 bilhão de jogadores (e um mercado de 70 

bilhões de dólares) que vêm neles uma divertida imitação da vida. (...) 

Só no Brasil, são 11 milhões de gamers, como são chamados os adeptos 

de uma incontornável onda global. Na China, onde tudo é 

evidentemente superlativo, o exército tem de 200 milhões de soldados 

armados de joysticks. Nos Estados Unidos, o segundo maior mercado 

do mundo, há 183 milhões de, digamos, viciados, ou quase 60% da 

população – sendo que 5 milhões ficam à frente do controle durante 45 

horas semanais (mais do que dedicam ao trabalho ou aos estudos). 

(VILICIC, Filipe. Revista Veja, p. 122, ed. 2350, 2013). 

 

 

 Entre outros assuntos, a reportagem apresentava o resultado do 

confronto entre o desempenho permitido pela tecnologia dos games de 

simulação virtual e a realidade vivenciada pelos respectivos desportistas 

profissionais: “a reprodução é impressionantemente detalhada” (Ana 

Beatriz Figueiredo, Revista Veja, p. 122, ed. 2350, 2013). A simulação de 

realidade da experiência virtual é muito próxima ao que sentem no 

cotidiano de suas profissões demonstrando-nos que a expansão dos games 

impulsionou, igualmente, o faturamento da indústria e os avanços 

tecnológicos. 
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  A edição de novembro de 2013 da Revista Superinteressante 

(ed.325) dedicou toda a editoria de cultura aos games. Na matéria “A Era 

de Ouro dos Games” (Revista Superinteressante, ed. 325, p.52-57) 

apresentou um relato da experiência vivenciada pelo repórter Fad-Boy 

durante 72 horas ininterruptas no game Grand Theft Auto V (GTA V, 

Rockstar Games, 2013).  Nas primeiras 24 horas de vendas, o GTA V 

ultrapassou o recorde da indústria cinematográfica. Foi o produto com 

maior receita gerada na indústria do entretenimento: “a série ficou notória 

não só pela violência e humor satírico, mas por ser um jogo de mundo 

aberto, cada um com sua carreira no crime” (Revista Superinteressante, 

ed. 325, p.55). 

 Os institutos de pesquisa também absorveram os games como 

temáticas a serem investigadas nas práticas culturais reiterando e 

quantificando sua importância social contemporânea. 

 O Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa28 (IBOPE), por 

exemplo, maior empresa privada de pesquisa da América Latina e 13a no 

ranking mundial, desde o ano de 2002 incluiu em seus estudos de mercado 

os usuários de games com o objetivo de identificar um perfil 

socioeconômico nacional.   O interesse do Instituto no âmbito dos games 

nos parece reafirmar a consolidação e relevância mercadológica da 

ascensão de uma cultura própria imbricada na cultura digital das 

sociedades contemporâneas. Pesquisas realizadas em 2012 apresentaram 

resultados mais detalhados no que diz respeito ao perfil dos jogadores. 

Demonstrou que média de iniciação em jogos eletrônicos varia entre 10 e 

                                                           
28 Pesquisa Games POP. 
(http://www.ibope.com.br/ptbr/relacionamento/imprensa/releases/Paginas/Pesquis
a-in%C3%A9dita-do-IBOPE-Media-sobre-games-revela-o-perfil-dos-jogadores-de-
videogame-no-Brasil.aspx - acesso em dezembro de 2013). A primeira edição da 
pesquisa Games Pop foi realizada entre 23 de abril e 07 de maio de 2012, nas regiões 
metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto 
Alegre, Curitiba, Fortaleza, Distrito Federal, Campinas, Florianópolis, Goiânia e Vitória. 
Foram entrevistadas 18.512 pessoas, com mais de 10 anos. 
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12 anos, somando-se ao universo de 41% de usuários com até 19 anos 

pertencentes à classe B. Do universo pesquisado a preferência é por jogos 

através de console de videogame (67%) seguidos por jogos online em sites 

de jogos (43%), por dispositivos de celular (16%), game portátil (7%) e 

tablet (1%).   

 A empresa Newzoo29 publicou sua pesquisa no documento "2013 

Global Games Market Report", na qual indica o Brasil como o 4o maior 

mercado consumidor de games, totalizando 35 milhões de usuários, o 

equivalente a 76% da população virtual do país. Segundo a pesquisa, os 

gamers gastam em média 10,7 horas por semana jogando, entre 

plataformas móveis, consoles ou computadores.  Demonstrou ainda que o 

faturamento mundial anual ultrapassou o valor de $70.4 bilhões, 

representando um crescimento de 6% ao ano. O maior crescimento foi 

identificado na America Latina (do total estimado de 570 milhões de 

pessoas, 115 milhões representam a população de jogadores ativos) e no 

continente Asiático, com indicador de 11% ao ano. A pesquisa identificou 

outros doze países-chaves com importante relevância no segmento dos 

games e com um crescimento de participação na economia local estimada 

em 32% para os próximos três anos (até 2016): Estados Unidos, Reino 

Unido, Alemanha, França, Bélgica, Turquia, China, Holanda, Japão, 

Corea do Sul, Taiwan e Polônia, nessa ordem. 

 

 

 Em síntese, dos primeiros jogos eletromecânicos aos videogames 

de última geração retomamos quatro importantes marcos de sua evolução: 

o primeiro período, década de 1970, caracterizado pela concentração das 

máquinas eletromecânicas Arcade nas casas de Fliperama; o segundo 

                                                           
29 Global Games Market Report 2013 (http://www.newzoo.com/products-
page/reports/global-games-market-reports/2013-global-games-market-report/ - 
acesso em dezembro de 2013).   
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período, entre as décadas de 1980 e 1990, caracterizou-se pela difusão dos 

consoles domésticos, dos computadores pessoais e das primeiras telas de 

jogo desenvolvidas por softwares e bits; o terceiro período, a partir dos 

anos 2000, caracterizou-se pelo salto tecnológico dos consoles 

introduzindo dispositivos de captura dos movimentos físicos, reações 

proprioceptivas e softwares de simulação hiperreal.  Ainda que esses três 

primeiros períodos fossem caracterizados pelo objetivo dos 

desenvolvedores de jogos em oferecer puro entretenimento, a busca por 

unir diversas funções, acesso à internet e a compatibilidade entre marcas 

de jogos para um mesmo console contribuíram, sobretudo, para a 

integração dos games na cultura contemporânea.  A partir dos anos 2010, 

observamos de fato o movimento de intersecção das funções, propriedades 

tecnológicas, linguagens e jogabilidades dos games como parte de um 

complexo rearranjo das mídias de comunicação na sociedade permitindo 

sua travessia e a promoção da ludicidade para os mais diferentes campos 

da produção cultural. Do recorte sociocultural de nossas questões, o 

objetivo desse capítulo centrou-se na demonstração temporal dos modos 

como uma espécie de cultura dos games foi se presentificando na 

sociedade contemporânea.  

 A partir desse cenário faremos, no próximo capítulo, uma 

abordagem dos games sob nossos recortes teóricos interdisciplinares e os 

imbricamentos entre a tecnologia, a cultura e a sociedade na perspectiva 

das mediações comunicacionais e a cibercultura. 
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2. EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E COMUNICAÇÃO  

EM TERRITÓRIOS DIGITAIS 
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 O contexto histórico do capítulo anterior nos incita a refletir sobre 

a estética dos games que se mostra cada vez mais presente no cotidiano 

contemporâneo. Percebemos que eles constituem uma parte importante de 

consolidação daquilo que podemos denominar, citando Edgar Morin 

(1997), o "espírito"30 do nosso tempo. Isso porque a cibercultura31 nos 

revela uma predileção social pelo convívio sob a égide das sensações 

simuladas digitalmente seja nas interfaces multiplayers, nas redes on-line 

de compartilhamento e participação coletiva, nas experiências em 

realidade aumentada e pervasiva, nas simulações imersivas dos ambientes 

virtuais. Presenciamos uma busca incessante pelas melhores extensões dos 

corpos nas tecnologias digitais que integram dispositivos para emular ou 

ampliar o poder da mente, das limitações físicas e territoriais. 

Concordamos com Kerckhove (2009) quando caracteriza esse período 

histórico pela busca por tecnologias que permitem cada vez mais sentir as 

reações na pele, nos tocando ou nos transportando para dentro dos 

dispositivos de simulações interativas, capazes de modular a sensibilidade 

e de desafiar nossas formas literárias, orais, táteis e coletivas de pensar e 

de estar no mundo.  

 As investigações da neurociência, por exemplo, também parecem 

caminhar nesse sentido. Miguel Nicolelis (2011), professor do Centro de 

Neuroengenharia da Universidade de Duke (EUA), preconiza a criação 

das interfaces corpo-máquina (ICM) em suas pesquisas com o objetivo de 

                                                           
30 Utilizamos o sentido espírito do tempo (zeitgeist, em alemão), a partir da obra de 
Hegel (HEGEL, G. Filosofia da História,1ªEd. 1837) revisitado por Morin (MORIN, 1997) 
para designar o conjunto complexo de normas, símbolos, mitos e imagens que 
orientam e tornam comuns as práticas, os valores, o imaginário, a produção cultural 
material e imaterial de uma sociedade que vão configurando, por suas características 
identitárias e contextuais, os períodos da história humana.  
31 Utilizamos o termo cibercultura a partir da proposição de Pierre Lévy (1999) para 
designar a reunião de relações sociais, das produções artísticas, intelectuais e éticas 
dos sujeitos que se articulam em redes interconectadas de computadores, isto é, o 
ciberespaço. Trata-se de um fluxo contínuo de ideias, práticas, representações, textos 
e ações que ocorrem entre pessoas conectadas por um computador – ou algum 
dispositivo semelhante – a outro computador.  
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traduzir os pensamentos humanos em comandos capazes de gerar 

movimentos mecânicos:  

 

Nesse momento, nossas ICMs se depararam, quase que por acidente, 

com uma forma de liberar o cérebro das restrições impostas pelo corpo 

e, nesse processo, permitir que o sistema nervoso de primatas 

controlasse diretamente o funcionamento de ferramentas virtuais, 

eletrônicas e mecânicas, como forma de expressar seus desejos mais 

íntimos de interação e exploração do mundo ao seu redor. 

(NICOLELIS, 2011, p.23). 

 

 

 A experiência da consciência atuando sem a intermediação do 

corpo físico já se fez presente também nas reflexões de McLuhan (2006) 

na medida em que este compreendia as tecnologias de uma cultura como 

formas de extensões potenciais dos limites físicos e psíquicos do corpo 

refletindo-se nas práticas da coletividade social: 

 

Durante as idades mecânicas projetamos nossos corpos no espaço. 

Hoje, depois de mais de um século de tecnologia elétrica, projetamos 

nosso próprio sistema nervoso central num abraço global, abolindo 

tempo e espaço (pelo menos naquilo que concerne ao nosso planeta). 

Estamos nos aproximando rapidamente da fase final das extensões do 

homem: a simulação tecnológica da consciência, pela qual o processo 

criativo do conhecimento se estenderá coletiva e corporativamente a 

toda a sociedade humana, tal como já fez com nossos sentidos e nossos 

nervos através dos diversos meios e veículos. (McLUHAN, 2006, p.17). 

 

  

 Observamos tais mudanças com maior clareza, entretanto, nas 

experiências tecnológicas das novas gerações, que foram criadas e se 

alimentaram cotidianamente de conexões permanentes e conteúdos 

virtuais das tecnologias mais avançadas. A previsão de Kerckhove (2009) 

de que a era digital, a partir dos anos 1990, revolucionaria os valores 

essenciais da existência e a relação com o si próprio (tornando-se terminais 

isolados de informação), com o tempo (aceitando a instantaneidade do 

viver) e com o espaço (encorajando a desterritorialização e indiferença a 
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respeito do lugar) reforçou os pilares das discussões sobre a cibercultura, 

descortinadas originalmente por Pierre Lévy (1996), a respeito de 

tendências que reavaliam a memória, as origens, as raízes, o tempo denso 

e lento, o território, as narrações, o étnico, além do compartilhamento e a 

experimentação excessiva.  

 Tendências essas que também foram observadas na abordagem 

mercadológica do sociólogo Francesco Morace32 (2012) quando afirma 

que as novas tecnologias (mas entendemos que não somente elas) 

contribuem para modificar os comportamentos mentais de parâmetros do 

pensar, decidir e avaliar indicando rupturas de esquemas, de modelos 

hierárquicos, funcionais, defensivos das gerações anteriores:  

 

A capacidade e a paixão combinatória típica do corta e cola criativo, a 

velocidade relacional do SMS, o compartilhamento de projetos do file-

sharing, o aprofundamento narrativo do DVD, a exploração 

personalizada do território típica do GPS, a memória seletiva possível 

com o iPod, as formas do do-it-yourself de convívio típicas da 

videofotografia digital, a experimentação excessiva dos DJs ou o 

imediatismo instintivo e gestual dos tablets têm indicado o caminho, 

partindo da concretude das práticas de vida e da força propositiva dos 

novos esquemas mentais. (MORACE, 2012, p. 17).  

  

 

 Sob a perspectiva crítica de Morace (2012), reavaliando as 

qualidades do tempo, do espaço e do corpo, no cruzamento cada vez mais 

variado de gerações e gêneros, podemos perceber dois fenômenos 

emergentes. O primeiro trata de uma espécie de jogo do crescimento que 

se caracteriza pelo sucesso de produtos culturais (personagens, games, 

desenhos animados, filmes) que acompanham, através de episódios, séries 

e coletâneas o crescimento etário de crianças e adolescentes propondo-lhes 

valores, comportamentos e identidades; o segundo, conhecido como o 

                                                           
32 Francesco Morace é presidente do laboratório de pesquisa de tendências, o Future 
Concept Lab na Itália, e docente na Domus Academy. 
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fenômeno forever kid, propõe a manutenção do universo lúdico infantil na 

cultura através de um número crescente de produções de histórias em 

quadrinhos, desenhos animados, filmes e games direcionados para os 

adultos.  Diluindo, portanto, cada vez mais as fronteiras entre as idades.  

 Para Piotet e Pisani (2010), complementarmente, esses sujeitos 

tomam parte no processo produtivo da mensagem e dele participam 

propondo conteúdos, discutindo outros, explorando links configuram-se, 

espontaneamente, como um sujeito-conteúdo conhecido por prossumidor. 

O termo foi, entretanto, cunhado por Alvin Toffler (1980) para identifica 

uma estratégia visionária de posicionamento mercadológico dos produtos 

culturais. Para além de uma simples estratégia de personalização do 

produto, aos consumidores foi dado certo poder de participação: “o que 

está acontecendo hoje, com a informatização do corpo social, é que as 

pessoas querem ajudar a produzir seus próprios bens” (TOFFLER, 1980, 

p.134).  

 De acordo com essa perspectiva o sujeito-receptor, em interação 

com as mídias digitais, funda outras características no espaço relacional 

de comunicação convencionalmente concebida pelo modelo emissor-

receptor. Cada sujeito passa a constituir um ponto de recepção e emissão, 

simultâneos e sincrônicos (em tempo "real") das mensagens produzindo, 

reproduzindo, modificando, aperfeiçoando os processos comunicativos. 

 Ainda que sejam forjados por um complexo processo que implica 

um conjunto de construções sociais, sabemos que os conjuntos 

tecnológicos, especialmente os conjuntos midiáticos, incidem sobre os 

modos de percepção e de representação das coisas, das ideias e das 

experiências de cada momento histórico na sociedade e devem ser 

considerados como importantes agentes no processo de construção e 

subjetivação dos sujeitos. Assim, ao menos desde o século XIX, a ideia de 

a realidade ser admitida como uma construção social e, desse modo, como 
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uma experiência parcial e relativa, impõe-se progressivamente nas 

sociedades ocidentais.  

 Para McLuhan (2006), a emergência da visão especializada se deu 

como consequência direta da difusão da tecnologia escrita e com isso a 

emergência de todo um universo visual sobrepôs-se à realidade. Veículos 

de comunicação como o telégrafo, o rádio, o cinema e a TV propiciaram, 

no decorrer da história, modelos diferentes de perceber o mundo vivido. 

Nesse sentido, o universo das mídias digitais também pode ser recortado 

para nos permitir a compreensão da experiência comunicacional 

emergente que se caracteriza, nos seus aspectos tecnológicos, pela 

velocidade de transmissão das mensagens, a simultaneidade com que os 

processos de comunicação e de percepção começam a se dar e o 

envolvimento de diferentes sentidos (estímulos corpóreo-sensoriais). 

 A cultura nos demonstra, de acordo com Geertz (2008), que o 

desenvolvimento do ser humano está diretamente relacionado com o 

desenvolvimento tecnológico33, este entendido como ferramentas e 

inventos, desde os mais primitivos como o fogo, a roda, o sílex.  É com 

esses instrumentos que o homem passa a agir de forma transformadora e 

criativa sobre o mundo. Na origem da sociedade da informação está o chip, 

ou microprocessador, que associado à inteligência artificial do software e 

da internet aprimorou funções, descentralizou a comunicação, promoveu 

a mobilidade informacional, acelerou o ritmo da vida cotidiana, 

aproximou continentes e culturas. A tecnologia dos bits e bytes 

potencializou, por sua vez, as possibilidades de armazenamento da 

informação, de realização de tarefas, de inteligência, de aprendizagem, 

modificando o modo como percebemos, conceituamos e interagimos com 

o mundo.  

                                                           
33 Embora não deva ser visto pelo viés do determinismo tecnológico. 
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 Desse modo, entendemos a relevância de uma tecnologia enquanto 

mediação: através dos modos como as sociedades recriam, exploram, dão-

lhes novos usos e definem funcionalidades na cultura para além do 

domínio original de sua criação.  Tal como no aforismo de Marshall 

McLuhan (2006), um “meio é a mensagem” a partir do momento em que 

nos concentramos mais no estudo das suas potencialidades enquanto 

modelos para experiências comunicacionais entre os homens. Para o autor, 

os computadores ligados em redes poderiam mudar a natureza e o valor da 

comunicação de maneira ainda mais profunda do que fez a imprensa e a 

televisão porque “bem programados, podem fornecer acesso direto tanto 

aos recursos informacionais disponíveis quanto aos processos capazes de 

tornarem esses recursos úteis à sociedade” (McLUHAN, 1972, p.112) 

considerando também o potencial das mensagens individuais elaboradas 

através das tecnologias de mediação como processos de significação e 

produção de sentido. Podemos dizer, portanto, que a comunicação 

mediada pelo computador e a cibercultura que ela viabiliza, pertencem 

tanto ao campo da atividade tecnológica quanto ao campo da criação 

cultural, posto que as fantasias e sonhos com que as cercamos definem os 

limites da sua inventividade.  

 O principal mérito, de acordo com o professor e pesquisador 

Francisco Rüdiger (2011) é o de que a técnica representa, em essência, um 

“meio” mas sua criação transcende a relação entre sujeito e objeto (o 

homem e o meio técnico), remetendo a um todo significativo e 

prospectivo. Representa uma formação prática e simbólica que expressa e 

articula as implicações do desenvolvimento tecnológico na vida cotidiana, 

que vão surgindo com a progressiva informatização contida em seu 

processo de formação histórica:   

 

A técnica moderna, além de não ser neutra, tem um sentido dominante, 

ainda que não exclusivo: a vontade de poder ou de controle sobre nossas 

condições de existência. O fato é que nossa civilização maquinística é 
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resultado não apenas da convergência entre os interesses dos poderes 

político e militar com a atividade científica e tecnológica, mas de sua 

completa fusão, articulada conceitualmente pelas novas teorias de 

informação, das comunicações e, falando de forma crítica, da própria 

cibercultura. (RÜDIGER, 2011, p. 279). 

 

 

 Nesse sentido, os games podem adentrar o campo da comunicação 

mediada pela tecnologia uma vez que sua natureza tecnológica cria e 

potencializa ambientes virtuais simulados nos quais os sujeitos podem 

"estar" e "agir" sobre o próprio ambiente e "em relação" aos outros sujeitos 

que dele compartilham simultaneamente. Permitindo-nos interpretar não 

apenas os aspectos tecnológicos como também o conjunto das relações 

que se estabelecem entre os homens e se conformam como práticas de uma 

cultura historicamente reconhecível. 

 Para o filósofo e professor do Instituto de Tecnologia da Geórgia 

(EUA), Ian Bogost34 (2011), os games podem ser considerados mídia tal 

como a fotografia, o cinema, a televisão, o jornal ou a revista, na medida 

em que podemos observar a exploração de seus usos como forma de 

produções culturais que vão desde fins artísticos em uma extremidade a 

fins puramente instrumentais, na outra. Bogost (2011) demonstra tais 

apropriações fora do campo do entretenimento, por exemplo, na educação, 

nos cuidados médicos e pessoais, no condicionamento físico corporal, no 

jornalismo, entre outros usos, para legitimá-lo como uma complexa 

mediação tecnológica presente no cotidiano social: 

 

 
Videogames are a medium that lets us play a role within the constraints 

of a model world. And unlike playground games or board games, 

videogames are computational, so the model worlds and sets of rules 

they produce can be more complex. These properties – computational 

                                                           
34 Professor, designer de games e filósofo de mídia digital do Instituto de Tecnologia 
da Georgia (EUA). 
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models and rules – help us understand how videogames work and how 

they are different from other media. (BOGOST, 2011, p. 4)35. 

     
  

 Examinando os games como mediações tecnológicas capazes de 

nos proporcionar modelos de experiências individuais (que se constituem 

no âmbito das tecnologias computacionais), estendendo-as à esfera das 

relações sociais e dos significados, Bogost (2011) delineia-nos o 

pressuposto transformador do qual compartilhamos: retira-o de uma 

concepção de subcultura destinada a adolescentes, predominante nos anos 

1980, para situá-lo como uma mídia tecida no entrelaçamento de suas 

formas tecnológicas e a cultura a partir dos anos 2000.  

 Através de suas interfaces multissensoriais, os games de terceira 

geração, objeto de nossa investigação, proporcionam interações e 

desempenhos com o objetivo de recuperar (mas não único, como veremos) 

as sensações das experiências dos “sujeitos diante do mundo natural”. 

Texto, som, imagem, incluindo uma ampla margem de possibilidades de 

representações do real, de mundos imersivos, de sensações de 

tangibilidade e telepresença integram os sujeitos como parte de um sistema 

virtual de realidades híbridas convertendo-o, consequentemente, em um 

lugar de experimentações.   

 

  

 

 

 

                                                           
35 Videogames são um meio que nos permite desempenhar um papel dentro das 
restrições de um mundo modelo. E ao contrário dos jogos de playground ou jogos de 
tabuleiro, videogames são computacionais, assim os mundos modelos e conjuntos de 
regras que produzem podem ser mais complexos. Essas propriedades - modelos 
computacionais e regras - nos ajuda a entender como os videogames funcionam e 
como eles são diferentes de outras mídias. (BOGOST, 2011, p. 4). Tradução elaborada 
pela autora. 
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2.1 PRODUÇÃO DE SENTIDO NOS AMBIENTES DIGITAIS 

 

 

 

 Segundo a tecnologia e seu alcance podemos classificar a 

comunicação em três formas básicas: (1) a comunicação clássica, que 

desde as primeiras formações humanas centra-se na linguagem e que pode 

se estabelecer diretamente (face a face) ou através de registros (desenho, 

escrita); (2) a comunicação tecnologicamente mediada, surgida no século 

XV com a imprensa e a literatura de massa, que parte de um centro emissor 

geralmente conhecido e se difunde por receptores (normalmente 

desconhecidos); (3) e a comunicação das formas digitais de processamento 

de dados, que se instala efetivamente na cultura a partir dos anos 1970 

quando é criada a internet (MARCONDES FILHO, 2013, p. 16-53).  

 Assim, somos, desde o princípio, sujeitos emissores de 

comunicabilidades constituídas na base daquilo que falamos e dos modos 

como falamos. Nossas emissões tornam-se informações, demarcando 

posições, lugares e poder em relação a outros sujeitos, criando sentido e a 

comunicação define-se nesse processo envolvendo múltiplas variáveis nas 

quais os sujeitos atuam com vistas a maior ou menor compreensão efetiva 

do outro: “é um fenômeno que ocorre – ou não – àquele que é objeto de 

uma emissão dirigida, direcionada, focada, ou seja o receptor. O ato de 

emitir supõe uma intencionalidade (...) cujo destinatário pode estar 

próximo ou longe, presente ou ausente, deste tempo ou de qualquer outra 

época.” (Id.Ibid., 2013, p.29).  

 Na comunicação digital (ou virtual), entretanto, os suportes físicos 

da comunicabilidade e a necessidade de uma correspondência com um 

objeto real desaparecem, o sistema de armazenamento da informação 

torna-se digital, os produtos culturais se tornam livremente manipuláveis 

e moldáveis instalando uma cultura da dissolução, da recombinação e da 
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volatilidade dos dados. Ela concebe também uma outra noção de espaço e 

de tempo, o ciberespaço.  

 A palavra ciberespaço foi usada pela primeira vez no livro 

Neuromancer, de Willian Gibson, publicado em 1984. Referia-se a um 

espaço imaterial no qual seres humanos eram conectados através de 

aparelhos eletrônicos. A metáfora literária nos leva ao conceito de 

ciberespaço (LÉVY, 2003, p.112), como um espaço tecnologicamente 

simulado e artificial no qual pode-se habitar, percorrer, frequentar, 

interagir. Constituído fisicamente de bits os sujeitos atuam sobre ele por 

meio de extensões tecnológicas de seu próprio corpo (mouses, telas 

sensíveis ao toque, headphones, teclado etc.). Caracteriza-se pela 

conectividade permanente (fluxos de informação e trocas de dados); pela 

ubiquidade (sensação de estarmos em todos os lugares suprimindo a 

relação de distância, espaço-temporal); pela não-linearidade 

comunicacional (pela integração de múltiplos arranjos informacionais, 

hipertextos e links); pela presença através de uma representação digital 

(uso de signos visuais com extensão/projeção da presença do corpo físico 

no ambiente digital).  Sua arquitetura é aberta, ou seja, possui a capacidade 

de se desenvolver indefinidamente; é fluida e constante – dados podem ser 

acrescentados ou retirados, conexões podem ser criadas e desfeitas em 

fluxo constante.  

 A expressão “estar no ciberespaço” leva-nos à metáfora da 

presença, de estar em algum lugar, como nos espaços físicos, entretanto, 

trata-se da possibilidade de transitar entre documentos, páginas, textos e 

informações, compartilhar dados, publicar, usar essa infraestrutura 

tecnológica. Só se tem acesso a ele através de algum tipo de interface em 

uma tela, seja de um computador, tablet ou celular e a comunicação se 

realiza com a presença do outro diante de nós, presença essa que é contudo, 

mera simulação, uma representação virtual.  
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 Cabe-nos salientar que não estamos utilizando o termo “virtual” 

como oposto ao “real”, como se não tivesse existência. Consideramos que 

o “virtual”, de acordo com Lévy (2003), é parte integrante do “real”, não 

se opondo a ele. O seu contrário seria o “atual” no sentido de algo que está 

acontecendo. Desse modo, entendemos que as informações e dados, as 

memórias e servidores que constituem o ciberespaço existem como algo 

que pode ser, algo virtual, mas que somente se tornam um ato quando 

forem acessados transformando-se em figuras, imagens, textos, sons. 

Dessa forma:  

 

 

O mundo virtual do ciberespaço não se opõe ao mundo real das coisas 

desconectadas. Ao contrário, a noção de cibercultura leva em 

consideração que essas duas dimensões se articulam. A expressão 

“mundo virtual” pode se opor a “mundo físico”, mas não a mundo 

“real”. O mundo virtual existe enquanto possibilidade, e se torna visível 

quando acessado, o que não significa que ele não seja real. (LÉVY, 

2003, p. 31). 

 

 

 

 Isso nos permite refletir sobre o fluxo contínuo entre os espaços 

“virtuais” e “reais” em que vivemos. Possuímos cada vez mais a 

capacidade de constituir artificialmente seres imaginários que habitam os 

ambientes digitais, figuras que se comunicam, agem, reagem, vivem e 

morrem, transforma-nos em potência de nós mesmos. Nosso corpo muda 

imaginariamente de estado, tornando-se algoritmos que coabitamos como 

personagens. A sensação é de sermos sugados pela tela, puxando-nos para 

dentro do mundo das máquinas e dos programas.  

 As comunidades virtuais, chamadas de MUD’s (multi-user-

domains ou multi-user-dungeons), por exemplo, são um grande espaço de 

trocas de todas as formas de experiências sobretudo daquilo que 

fisicamente, por diversos motivos, não pode ser realizado. Experiências 

estas que se concretizam sob o paradigma das relações humanas mediadas 
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pelas tecnologias, observado por Marcondes Filho (2009) como aquelas 

que se “configuram na ultrapassagem de um limiar, na despedida da 

necessidade do outro com simulações, robôs e metonímias.” (Id.Ibid, 

2009, p. 44). Nesses ambientes digitais computacionais, o sujeito não 

aparece com totalidade corpórea plena reduzindo-se à sua voz, ou à frase 

redigida na tela ou à figura que se constrói nela (na voz). Comunica-se por 

partes do corpo, por suas emanações conduzidas por um efeito de presença 

produzido pela própria tecnologia: “é ao que nos reduzimos na era 

tecnológica, a traços, partes, fiapos do que éramos enquanto seres plenos, 

a um corpo que não conheço e a um corpo do outro que jamais me será 

conhecido” (Id. Ibid. p.45). Mas que, ao mesmo tempo, nos iguala em 

condições com os demais seres humanos, ao menos do ponto de vista das 

limitações e deficiências físicas, reforçando em nós a noção de 

apagamento ou mesmo supressão das contingências do “real”.  

 A partir dessa perspectiva o mundo circundante de certa forma 

perde sua consistência, sua necessidade física pois nas telas podemos ver, 

sentir e realizar atividades sociais ou monitorar nossos atos através de 

intervenções em programas, sistemas e processos. Para Lévy (2003), cada 

vez mais leves e voláteis, os ambientes digitais ampliam nossa capacidade 

mental de configurar espaços, locais de inserção e processos de 

comunicação.  

 Entretanto - e sem a pretensão de compartilhar de uma perspectiva 

radical na qual a sociedade se conformaria como um processo de 

desaparecimento caminhando para uma existência puramente virtual - o 

que se evidencia é o paradoxo de que, para incitar o apagamento 

imaginário dos corpos é justamente sobre eles, fisicamente presentes no 

espaço “real”, que a técnica e os dispositivos de acoplamento sensório-

corporais (das imagens altamente realistas, das interações em tempo real) 

debruçam-se na tentativa de recuperar aquilo que se perde, a materialidade 

sensível.   
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 A marca desse ponto de vista se constitui a partir da recuperação da 

centralidade dos corpos, discutida mesmo antes de Kant (1724-1804), 

sobretudo, da experiência sensível como forma de intuir a cognição e a 

subjetivação de sujeitos imersos diante de um lugar paradoxalmente plano 

e holográfico. Dentre outras discussões Kant (2009) argumenta que os 

dados dos sentidos fornecidos pela sensibilidade, faculdade que os nossos 

sentidos têm de receber impressões dos objetos que nos rodeiam, são a 

matéria-prima do conhecimento, faculdade racional que organiza essas 

impressões, dando-lhes forma através da aplicação de um conceito “um 

conceito abstrato para ter um sentido real em nossa consciência deve 

alcançar na prática uma percepção sensível”. (KANT, 2009, p. 51). Para 

Kant (2009), aquilo que constitui objeto de nossa atenção é dotado de 

propriedades que lhe concedemos por meio de sua natureza apreciativa e 

valorativa. Assim, a atividade cognitiva torna-se suporte de base da 

conduta estética. Estético e cognitivo atuam juntos como forma de 

desdobramento do real, são, primeiramente, um jogo de lentes e espelhos: 

vemos e nos vemos, colhemos imagens do mundo e de nós mesmos. Nesse 

jogo, nossas representações insinuam-se à imaginação dos sujeitos.  

 Esse conhecimento sensível provocado pelo ato estético configura-

se no campo da comunicação enquanto experiência corpórea na medida 

em que entendemos que a comunicação compartilha de uma condição 

fundamental, a de que todo processo comunicativo está regido por 

emoções, afetos, e, portanto, o corpo precisa ser (está) convocado para a 

participação. A comunicação em essência é essa experiência estética, de 

diferentes modos, que não separa o sensível do inteligível, mas que os 

coloca em relação indissociável como condição inerente à própria 

discussão argumentativa (PARRET, 1997, p. 196). Pressupõe-se portanto, 

na base do processo comunicacional originalmente presente, um vínculo 

da ordem dos afetos e uma intencionalidade de tornar algo comum a 

alguém, que pode estar próximo ou longe, presente ou ausente.  
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 Recuperando o debate sobre a comunicabilidade do gosto a partir 

da Crítica da Faculdade do Juízo de Kant (1724-1804) ), Parret (1997) 

atualiza a discussão sobre a crise dos fundamentos últimos a respeito do 

paradigma cognitivo ao demonstrar que, para este domínio, comunicar é 

tornar comum (participar) um mesmo objeto a partir de seu valor estético-

subjetivo derivado de sujeitos sensíveis (sensações, desejos, afetos, 

pensamentos) por meio de trocas e processos simbólicos de toda ordem, 

da produção dos corpos às marcas de linguagem que povoam as 

sociedades. Esta sensibilidade comum e intersubjetiva inaugura a ideia de 

uma comunidade afetiva, (derivada por sua vez, das discussões sobre o 

sensus communis de Kant):  

 

 

 

O sensus communis é o sensus de uma comunidade que não é nem 

argumentativa nem consensual: ela é afetiva. (...) O sensus communis é 

constituído por uma tensão entre o sensível e o social - essa tensão tem 

uma dupla direcionalidade e resolve-se por um duplo movimento: a 

socialização do sensível e a sensibilização do social. 

Consequentemente, podemos dizer que, de um lado, o sensus communis 

é uma sinestesia (é o movimento de socializar o sensível) e, de outro, é 

intercorporeidade (o movimento de sensibilização do social). É 

somente nesse duplo movimento e por meio dele que conseguimos 

resolver a tensão entre o social e o sensível e pensar a fusão, modo pelo 

qual a comunidade afetiva se realiza. (PARRET, 1997, p. 197-198). 

 

 

   

 O ato estético, nesse sentido, apresenta-se como o primeiro ato na 

redução da consciência aos seus dados imediatos, uma suspensão do 

sentido para a compreensão dele mesmo. As ações humanas se apresentam 

à apreensão sensível como imagens, relatos, narrativas e dessa maneira, 

todo ato humano se converte em uma performance de signos a serem 

compreendidos pelo outro sujeito, intersubjetivamente. Sobre o valor 

teórico que utiliza para justificar os fundamentos de sua posição, a 
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axiologia última, é de ordem comum, do estético/sensível, de partilhar 

com (outro ou outros) o ato comunicacional. Nesse sentido a base da 

comunicação torna-se estética pelo fato de ser comum em uma 

comunidade afetiva. Retira a questão racional da comunicação e a coloca 

na ordem da relação, para além do objeto (que não é em si estético), 

transcendendo-a para a situação objeto-diante-do-ser. 

 Lembramos que para Kant (1724-1804), recuperado por Parret 

(1997), a comunidade afetiva deve ser vista como uma comunidade de 

não-sujeitos. Não se trata de uma comunidade empírica, de uma sociedade 

dada, mas de sujeitos que nem se conhecem e que só existem em e por 

meio de uma fruição. Há comunidade de afetos, portanto, quando se fala 

em eufonia, em coro comunitário: sentir-se comum sem necessariamente 

estar presente, de partilhar algo na ordem do sensível - e não do racional.  

 Caetano (2012), a partir de Ranciére (2005) e Landowski (2009), 

nos elucida que o coro comunitário, por sua vez, não existe como fusão, 

mas sim, a partir de regimes de ajustamentos ou de união: as pessoas se 

irmanam no coro comunitário no sentido de “com-viver” com o outro. Essa 

união exige ajustamentos, uma negociação de sentidos que só pode existir 

de forma “dançada”, um saber levar e um saber ser conduzido: “certas 

experiências são mais passíveis de nos sensibilizar, aceleram ou 

desaceleram nosso cotidiano” (CAETANO, 2012, p. 12).  

 É nesse sentido que a realidade virtual promovida pelas tecnologias 

digitais da nossa época nos move na esfera “de algo que atesta a presença 

daquilo que falta no ato” (Id. Ibid. p.15) - de um efeito de presença e de 

realidade que atua sobre os sujeitos, na esfera da tangibilidade. De uma 

realidade temporal na qual ao mesmo tempo em que traz a presença de um 

realismo, traz aquilo que se perde, o volátil. Caetano (2012) nos conduz a 

refletir sobre os modos como conseguimos ter a sensação de presença das 

coisas mesmo quando elas não estão diante de nós, diante apenas da sua 

potência (de sua representação e não de sua empiria). Para a professora e 
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pesquisadora, o acionamento de nossa rede de percepções sensíveis 

resulta, antes, de uma relação intersubjetiva sujeito-objeto e desde as artes, 

na literatura, assim como na fotografia, no cinema, na televisão, as 

relações entre sujeitos e produtos culturais, discutidas nesse âmbito, são 

atestadas por produções poéticas, de qualidades sensíveis, trabalhadas com 

vistas a originar um vínculo de ordem estético.  

 O que resta na interface dos games talvez seja apenas a tensão de 

ser/ser-não, estar/estar-não, tocar/não-tocar, vinculadas a um lugar/não-

lugar projetados para a experiência sensível o que nos conduz ao sentido 

de potência, revisitado por Agamben (2006), das representações digitais 

(acréscimo nosso).  Em consonância com Caetano (2012), Agamben 

(2006) também argumenta que, para que aconteça a experiência sensível, 

não precisamos da presença do objeto em ato, mas apenas da sua 

representação como forma de intuir a sensibilidade “isso ocorre porque a 

faculdade sensitiva (to aisthetikon) não é em ato, mas apenas em potência 

(dynamei monon)” (AGAMBEN, 2006, p. 13).  

 Podemos refletir, portanto, sobre as tecnologias de informação, de 

registro e reprodução situando-as como mediações que potencializam a 

percepção corporal presa à territorialidade das relações comunitárias para 

instituir uma comunicação que se realiza com a presença do outro, sim, 

mas que é antes de tudo, representação, sensação de presença, incorpórea. 

Nesse sentido, a própria concepção de comunicação em presença se perde 

do território material para o espaço das redes virtuais colocando todos ao 

alcance de todos, sem exigir qualquer esforço maior uma vez que "o 

contato pode ser feito ou desfeito ao primeiro sinal de que o diálogo se 

encaminha na direção indesejada (...) basta um toque leve, quase diáfono, 

numa tecla" (BAUMAN, 2011, p.16).  No ciberespaço, de uma 

comunicação face a face para o contato tela a tela dos monitores as 

superfícies é que entram em comunicação promovendo o surgimento de 

múltiplas formas e modulações na sua realização: 
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Na nova mídia digital, a comunicação, com efeito, é interativa em 

sentido simultaneamente específico e ampliado: ampliado por um lado, 

porque permite a interação humana ativa e em mão dupla com os 

próprios meios e equipamentos que a viabilizam; específico, de outro, 

porque esta circunstância permite ainda a interação social ativa e em 

mão dupla entre os seres humanos, ao ensejar o aparecimento de redes 

sóciotécnicas participativas que transcendem a sua pura e simples 

ligação social, como ocorria na esfera das velhas mídias. (RÜDIGER, 

2011, p. 13). 
 

 

 

 Este espaço comunicacional, que já não é mais localizável em um 

território físico, se torna espaço-potência tratando de conceber mundos 

virtuais de significações e sensações partilhadas, de inteligência e 

imaginação coletivas. Ao mesmo tempo, sociedade de signos animados, 

lugar de percepção comum, memória cooperativa, espaço de navegação na 

medida em que:  

 

 

...permite conceber formas de organização econômica e social 

centradas na inteligência coletiva e na valorização do humano em sua 

variedade (...) tende a reconstituir em escala mais ampla o plano, o 

continuum indivis, o caldo flutuante que unia os signos e os corpos, 

como os signos entre si, antes que a mídia isolasse e fixasse as imagens. 

(LÉVY, 2003, p.53).  

  

 

 As experiências estéticas provocadas nos conduzem a uma revisão 

dos processos de produção massivos para a ideia de comunicação em rede, 

dos ambientes virtuais imersivos, de outros modos de entretenimento. 

Observamos a simbiose cada vez mais íntima do corpo com as tecnologias 

multiplicando e expandindo a experiência para além do corpo biológico: 

“somos convidados a refinar nossa auto percepção para estender nosso 

ponto de ser (mais que o nosso ponto de vista) de onde ou para onde quer 

que nossos sentidos tecnologicamente prolongados nos levem” 
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(KERCHKOVE, 2009, p. 104).  E assim podemos percebemos que a 

dimensão sensível está cada vez mais adentrando os estudos sobre as 

formas culturais.  

 Gumbrecht (2010) nos revela, no mesmo sentido, a possibilidade 

de pensar essas relações a partir do tensionamento entre efeito de sentido 

e efeito de presença. O autor nos lembra de que, ao mesmo passo que 

atribuímos conceitos, temos relações corporais com as coisas do mundo. 

A abordagem que fazemos sobre um objeto, por exemplo, pode acontecer 

por uma estereotipia (um conceito dado culturalmente) ou por uma 

sensação (vivenciar em um primeiro momento para depois dar o conceito).  

 O tensionamento dessa relação nos games (mas não somente neles) 

descortina-se ao admitirmos que o sentido do jogo possa se impor “junto 

com a participação” (interagentes) de um ou de uma comunidade de 

sujeitos. Portanto, de um sentido que constitui sua significação em ato, a 

ser negociado e construído em oposição ao sentido dado, acabado, contido 

no objeto.  

 Para ampliar esta questão, acrescentamos as ideias de Landowski 

(2004) a respeito de uma teoria da experiência estética em relação aos 

temas percepção, presença, gosto, contágio, corpo como forma de fazer 

emergir a significação. O autor apresenta nas dimensões do sentido em 

ato, a importância qualitativa da presença (ou do efeito de presença), da 

interação com vistas à experienciar o outro (visto como qualquer matéria 

sensível) extrapolando a circunscrição do texto, apropriando-se dos seus 

entornos, do seu contexto e de suas múltiplas qualidades sensíveis 

imanentes. Desse modo, a experiência é considerada como um 

acontecimento (comunicacional) uma vez que é compreendida como o 

momento no qual os sentidos (de ordem sensível) emergem.  

 Cabe-nos acrescentar ainda que se por um lado, o desenvolvimento 

dos ambientes digitais é orientado predominantemente pela intenção de 

produzir um efeito de realidade através de uma interface computacional, 
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são as experiências com a realidade aumentada que percebemos a 

integração físico/digital, portanto real/virtual, cunhada por Manovich 

(2012) como “o espaço aumentado”. Tratando-se da dinâmica entre o 

espaço físico (das cidades, por exemplo) e as camadas invisíveis dos 

fluxos de informação (adicionados a elas, como os sistemas de 

geolocalização, as câmeras de vigilância, os sinais de conexão à internet), 

esse espaço expandido e ampliado situa-se na integração homem-

informação-espaço em graus diferentes de intimidade. As poéticas 

resultantes dessa incorporação do digital ao físico e das possíveis 

interatividades ao ambiente cotidiano seriam também responsáveis por 

uma alteração de percepção e sensibilidade sobre o ambiente e, por 

conseguinte, por uma redefinição da própria experiência estética dos 

hábitos perceptivos. Ainda que promovida pela mediação de dispositivos 

digitais. Ao adicionar as representações e interações virtuais, ainda, que 

promovidos pela mediação de dispositivos digitais, alguns tipos de games 

utilizam-se do espaço aumentado para constituir uma zona particular de 

um contínuum multidimensional apreendido pela e através da experiência 

multissensorial físico/virtual dos indivíduos. 

 Tomando de empréstimo alguns aspectos de linguagem das mídias 

e formas de arte precedentes a ele, os games se apresentam com uma 

potencial interatividade comunicativa na medida em que intensificam o 

fluxo de informações não territoriais, quebram as fronteiras em favor da 

participação ubíqua, instauram a não-linearidade criativa como estrutura 

narrativa, obsolescem a nulidade participativa do receptor e a 

unidirecionalidade, potencializam a criação de sociedades lúdicas.  

 Por outro lado, podemos dizer que os games somam-se à 

dependência da constante inter-relação com esses outros meios resultando 

em uma linguagem híbrida própria, metamórfica. Passam a constituir seu 

próprio conteúdo na medida em que ampliam os processos sociais e 

culturais já existentes. Da literatura emprestam, por exemplo, a técnica de 
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construção de personagens, a classificação por gêneros, a contextualização 

de cenários, os modos narrativos desde a linearidade clássica da história 

(começo, meio, fim; contexto, desafio, julgamento) à sua total 

desconstrução permitindo não só a participação intencional do leitor 

enquanto escritor de sua própria (e única) narrativa como também a 

criação de séries e capítulos adjacentes à estrutura original para constituir 

uma experiência sem fim. Da fotografia (mas antes das artes clássicas da 

pintura renascentista), recuperam os enquadramentos de cena, a 

perspectiva óptica, o contexto de luz e sombra, o estudo das cores, os 

modos de representação do universo natural a partir de certa materialidade 

da imagem em busca de uma sensação de presença e tangibilidade. Do 

cinema, os games são herdeiros, sobretudo, da tecnologia da representação 

sincrética emulada pela sincronização entre som e imagem (fotográfica) 

proporcionando aos espectadores, entre outros fatores, graus de 

imersividade, de projeção psíquica e catarse.  

 Tal como prenunciado por McLuhan (2006, p.22) quando afirma 

que “o conteúdo de qualquer meio ou veículo é sempre um outro meio ou 

veículo”, incorporam e desenvolvem características próprias capazes de 

permitir a produção e manipulação de quaisquer elementos de texto, som, 

imagem, incluindo uma ampla margem de possibilidades de 

representações do real, de mundos imersivos, de sensações de 

tangibilidade e telepresença, de multisensorialidades ao mesmo tempo em 

que deixam marcas de uma diferente subjetividade do homem ao integrá-

lo como parte de um sistema contínuum de realidade potencialmente 

conduzida pelo tecido do imaginário.  

 Entretanto, entendemos que os processos comunicacionais 

associados não decorrem simplesmente da potencialidade tecnológica 

desse meio. Consideramos também o componente social no processo e as 

respectivas recriações de usos e apropriações que se descortinam nos 

direcionamentos interacionais potencializados como afirma Braga (2010): 
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É porque a sociedade decide acionar tecnologias em um sentido 

interacional que estas se desenvolvem – na engenharia e na 

conformação social. (...) Assim como, desde o século XVII, a imprensa 

se desenvolveu como um componente estruturante da sociedade 

(notadamente a europeia), na medida em que esta buscava organizar, 

diversificadamente, as potencialidades da escrita a serviço de seus 

interesses múltiplos e frequentemente contraditórios; assim também 

vemos os processos de interacionalidade midiatizante estimulando os 

modos pelos quais a sociedade se comunica e, em consequência, 

tentativamente se organiza. (BRAGA, 2010, p. 38). 

 

 

 

 Portanto, consideramos os dispositivos interacionais, não apenas 

como correspondentes aos aspectos tecnológicos (no caso aqui estudado 

dos games). Mas também as matrizes sociais que vão sendo elaboradas 

espontaneamente por uma necessidade de experimentação cultural e que 

evidenciam a comunicação como um acesso intensivo aos processos de 

rede social, bases para processos interacionais derivados.  

 Na perspectiva de Sodré (2002) de que “daí decorre a conformação 

atual da tecnocultura, uma cultura da simulação ou do fluxo, que faz da 

representação apresentativa uma nova forma de vida” (SODRÉ, 2002, 

p.17), pode-se acrescentar que os games também hibridizam as formações 

discursivas (texto, som, imagem) dando margem ao aparecimento de 

mediações de processos comunicacionais e de produções de sentidos 

permeando as relações intersubjetivas: “não designa algo separado do 

sujeito, como um instrumento manipulável, e sim a forma tecnológica 

interacional resultante de uma extensão especular ou espectral que se 

habita, como um novo mundo, com nova ambiência, código próprio e 

sugestão de conduta” (Id.Ibid., p. 22).  
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 Em síntese, os recortes teóricos desse capítulo fundamentam 

nossos pressupostos de que os games dispõem de um potencial 

condicionante da experiência vivida com características particulares de 

temporalidade, espacialização, envolvimento sensorial, que partem de 

uma linguagem-simulacro do mundo natural com diferentes níveis de 

figuratividade para promover outros modos de interpelação coletiva dos 

sujeitos cujo horizonte comunicacional é a interatividade ou a 

conectividade. Trata-se, portanto, de mediações que aproximam sujeitos, 

grupos e dados a partir de um sentido de estética que se configura sobre 

aspectos interacionais de experiências sensíveis. São igualmente 

mediações de experiências na medida em que nos permitem desempenhar 

papéis dentro das limitações de um mundo-modelo em constante e ativa 

relação interacional, social e tecnológica. Os programas que o comandam 

interpretam dados, agem sobre informações, transformam-se em redes. No 

domínio das modalidades proprioceptivas (de captação da força e 

movimento dos corpos) as sensações táteis das superfícies ampliam a 

ilusão de realidade. O virtual existe sem estar presente, ainda que não se 

possa fixá-lo em uma coordenada espaço-temporal encorajando um estilo 

de relacionamento social quase independente dos lugares geográficos e do 

tempo. 

 Os ambientes digitais dos games rompem a premissa da 

necessidade do território físico como o local no qual se efetiva a cultura e 

podem ser tomados pelos sujeitos como um espaço de projeções 

imaginárias, de ações provenientes das operações individuais e coletivas 

ocorrendo em fluxo contínuo com a vida ordinária. Ou seja, como um 

lugar virtual, de realidade percebida, onde se anima uma existência social 

e relações sociais decorrentes dela, complementares, às vezes opostas, mas 

sobretudo imbricadas no cotidiano dos sujeitos.  
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 No próximo capítulo, apresentaremos os métodos, as ferramentas e 

o modo como consolidamos a amostra de sujeitos observados. O uso 

desses instrumentos científicos nos proporcionou análises em 

profundidade e discussões sobre o corpus - os games contemporâneos - e 

sobre o recorte empírico - o game Minecraft - nos capítulos subsequentes. 
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3. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS  

METODOLÓGICOS  
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 Esta pesquisa não se destina à análise das tecnologias dos games ou 

de metodologias para seu desenvolvimento. Também não tem a pretensão 

de avaliar, sob o paradigma da recepção, a relação causal ou de efeito sobre 

os sujeitos. Trata, sobretudo, de desvelar a linguagem dos games e as 

relações articuladas entre os seres humanos conectados através deles, em 

um processo que pressupomos potencializar regimes de interação e de 

partilha de experiências.  

    A ênfase, portanto, não está em apresentar um modelo expresso 

em termos de variáveis causais nem em descobrir leis sociais por meio de 

métodos usados nas ciências naturais, mas sim de observar e dar sentido 

ao fenômeno social dos games no âmbito da cultura digital. Investigamos, 

entre outros aspectos, nas comunidades de prática36 (BAYMAN, 1999, 

p.22), ou comunidades virtuais como são conhecidas, configuradas nesses 

ambientes digitais, os modos habituais e recorrentes de agir, as 

representações identitárias, as formações coletivas, os processos 

comunicacionais de produção de sentido de uma variedade de discursos 

(verbais e não-verbais) capazes de criar um senso de comunidade. O termo 

comunidade virtual foi desenvolvido por Howard Rheingold (1993) que a 

definiu como agregações sociais que emergem da rede quando um número 

suficiente de pessoas empreende discussões públicas por tempo suficiente, 

com suficiente sentimento humano, para formar redes de relacionamentos 

pessoais no ciberespaço. Devemos contudo observar que Starr Roxanne 

                                                           
36 De acordo com Nancy Bayman (1999), professora e pesquisadora de estudos da 
mídia da Universidade do Kansas (EUA), existem muitas semelhanças entre 
comunidades tradicionais e comunidades online. Ela sugere que as comunidades 
online sejam estudadas como comunidades de prática "porque as estruturas de uma 
comunidade são exemplificadas e recriadas em modos habituais e recorrentes de agir, 
ou práticas". A pesquisadora descreve uma série de práticas interpretativas, 
informativas e sociais, tais como avaliação, comiseração, crítica e outras estratégias 
para a criação de uma identidade de grupo. (BAYMAN, 1999, p.22). Porém, apesar de 
entendermos que as comunidades tradicionais também podem ser vistas como 
comunidades de prática, adotaremos o termo no sentido cunhado pela autora para 
delimitar a nossa abordagem investigativa. 
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Hiltz (1984), pioneira nos estudos do fenômeno, criou o termo 

comunidade online uma década antes, situando essas comunidades mais 

no universo do trabalho do que do lazer.  

 A estrutura de nossa investigação conformou-se por diferentes 

(porém relacionados entre si) procedimentos metodológicos adaptados às 

contingências específicas do universo dos games. Iniciamos nosso 

trabalho de campo com uma atitude curiosa de observação orientada por 

um conjunto geral de problemas em mente e por uma estrutura teórica 

configurada no campo epistemológico da comunicação social, com 

recortes nas teorias da cibercultura e da semiótica da experiência. 

Utilizamos métodos de abordagem e coleta de dados provenientes da 

etnografia digital, uma forma especializada de etnografia adaptada aos 

grupos sociais mediados por computador que admite, cada vez mais, que 

o universo da vida "real" é um universo que inclui o uso da tecnologia para 

se comunicar, debater, sociabilizar, expressar e compreender 

(KOSINETS, 2014, p.11).  

 Realizada através de uma interação reflexiva contínua e imparcial, 

utilizamos a técnica da observação participativa como abordagem de 

coleta de dados primários. Para Moreira e Caleffe (2010) "a observação 

participante é uma técnica que possibilita ao pesquisador entrar no mundo 

social dos participantes do estudo com o objetivo de observar e tentar 

descobrir como é ser um membro desse grupo" (MOREIRA; CALEFFE, 

2010, p.201). Isso nos permitiu, entre outros fatores, incluir as emoções, 

os valores, as suposições, as crenças que constituíram as experiências dos 

sujeitos observados (para além de uma abordagem científica intelectual e 

racional). Assim obtivemos uma imagem válida da realidade social 

observando-a diretamente na medida em que testemunhávamos os 

comportamentos em vez de confiar apenas em relatos.  

 Adotamos a participação não-revelada (sem revelar o fato de que 

éramos pesquisadores) com o objetivo de atribuir à exploração do 
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fenômeno empírico uma participação “natural” dos grupos observados. 

Isso porque a revelação sobre o objetivo de nossas observações poderia 

mudar o comportamento ou não nos permitir “juntar-se” ao grupo. Ao final 

de nossa participação nas comunidades virtuais de games, revelamos 

nosso interesse de pesquisa aos grupos. Ainda assim, mantivemos em 

alguns momentos o anonimato de nossos sujeitos investigados em função 

da idade ou mesmo do desejo expresso de não serem revelados.  

 Utilizamos como protocolos de observação: a. anotações (diários) 

descritivas e reflexivas; b. perguntas que julgamos relevantes decorrentes 

de suposições a respeito do contexto e dos acontecimentos que 

observávamos; c. registros por meio de imagens fotográficas e de 

filmagens; d. registros de manifestações em redes sociais na internet 

(registro da imagem de tela). Como documentos secundários, utilizamos 

pesquisas e entrevistas publicadas em periódicos, por relevantes institutos 

de pesquisa, especializados na análise mercadológica dos games, e 

projetos experimentais documentados que analisamos com foco em nossas 

hipóteses.  

 A estratégia para a identificação da amostra de sujeitos e de suas 

respectivas comunidades virtuais decorreu de uma sequência, iniciada na 

análise do cenário geral a respeito da história e presença dos games na 

cultura, para o centro de um recorte empírico específico, no qual pudemos 

observar os acontecimentos e avaliar nossas hipóteses:  a. de como os 

games podem ser legitimados como um espaço no qual é possível ter 

experiências de comunicação, produção de sentido, partilha e 

conhecimento, regidos por uma retórica própria; b. de que o ambiente 

digital dos games pode emprestar sua retórica para outros campos 

culminando na legitimação de sua natureza midiológica37.   

                                                           
37 Entendemos por natureza midiológica os processos de produção, difusão, recepção 
e retroalimentação (feedback) de mensagens mediadas por tecnologias. (LOPES, 2003, 
p.114). 
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 A primeira fase de nossa investigação inicia-se com a determinação 

do CORPUS através da coleta de dados secundários, do tipo documental, 

por meio dos seguintes instrumentos: a. informações mercadológicas 

disponibilizadas pelos institutos de pesquisa (GFK, Oliver Römerscheidt 

Pesquisas; GAME POP/IBOPE; VGA/Video Games Award); b. matérias, 

entrevistas e reportagens divulgadas por periódicos especializados; c. sites 

dos games e também especializados em games; d. redes sociais de 

compartilhamento das produções autorais (como Facebook, Youtube e os 

servers dos próprios games). O objetivo dessa fase, que decorreu entre os 

anos de 2011 e início do ano de 2013 foi o de identificar o cenário que 

estávamos adentrando o que resultou, entre outros fatores, em: a. critérios 

para a categorização dos games contemporâneos; b. identificação do perfil 

de jogadores e suas redes de compartilhamento; c. práticas sociais 

mediadas pela tecnologia dos ambientes digitais dos games.  

 É nessa fase que identificamos o game Minecraft criado pelo 

Estudio MOJANGA AB (2010)  como recorte investigativo possível por 

apresentar qualidades que nos chamaram a atenção: presença marcante nas 

comunidades online;  linguagem visual simbólica e minimalista, composta 

ora por cubos tridimensionais coloridos, ora por quadrados planos (que 

nos remetem aos pixels das telas digitais); estrutura aberta, não linear 

proveniente  das narrativas dos games sandbox que permitem a criação de 

ambientes personalizados pelos jogadores; a ubiquidade coletiva, 

colaborativa e em tempo real (sincrônica) incitada pela participação de 

múltiplos jogadores em alguns modos de jogo; a disponibilização, em 

servidores (servers) de modos de jogo com temáticas que intertextualizam 

produções culturais contemporâneas; a possibilidade de criar e 

experienciar papéis (representações sociais) através de avatares que se 

configuram como personagens no ambiente do game. 

  A segunda fase qualifica-se pela análise em profundidade do 

RECORTE EMPÍRICO, o game Minecraft, e prossegue por dezoito meses    
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(de janeiro de 2013 a julho de 2014), período em que realizamos a 

observação participativa não revelada e no qual pudemos identificar: a. o 

perfil de nossos sujeitos investigados; b. os modos de jogo, os regimes de 

interação e produção de sentido acionados em ato (durante o jogo); c. os 

modos de partilha e participação nas comunidades online; d. a potência da 

espacialidade dos ambientes digitais dos games, as produções derivadas.  

Realizamos, paralelamente, entrevistas semi-estruturadas, registros por 

meio de imagens e análise dos seguintes projetos experimentais: o projeto 

Minecraft Edu, que trata das experiências de uso do game no campo da 

educação compartilhadas por professores de diferentes países no grupo 

Minecraft Teachers (Google Groups, 2011); o projeto Block by Block, 

elaborado em parceria com a divisão ONU-Habitat que trata de projetos 

experimentais de arquitetura e urbanismo com a participação coletiva de 

integrantes de comunidades locais; e o  aplicativo Minecraft Reality, que 

proporciona a experiência de criações em Minecraft para sobreposições 

arquitetônicas nas cidades em realidade aumentada  através de dispositivos 

móveis de comunicação.  
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3.1. AMOSTRA DOS SUJEITOS INVESTIGADOS  

NO RECORTE EMPÍRICO 

 

 

 

 

 Em nosso microuniverso abordado na pesquisa de campo 

identificamos que o público de usuários do game Minecraft38, de modo 

geral, é constituído por crianças em sua maioria (infanto-juvenis), de idade 

entre oito e quatorze anos, de ambos os sexos, em período escolar39. O 

primeiro contato com o game geralmente é estimulado por colegas da 

escola, pelo irmão mais velho ou pelo ambiente de convívio social 

(inclusive redes sociais pela internet). O nível socioeconômico configura-

se em torno da classe média brasileira40, que, de acordo com a Secretaria 

de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, trata-se de famílias urbanas 

compostas por dois filhos, em média. Essas famílias são associadas, de 

acordo com Morace (2012), à busca por qualidade através do ensino 

privado, ao consumo de dispositivos tecnológicos de comunicação e 

                                                           
38 Apesar de que o ponto inicial para identificação do público investigado tenha sido o 
game Minecraft, outros também foram investigados com o objetivo de cunhar um 
perfil de jogadores, ainda que delimitado por um microuniverso de sujeitos, a tipologia 
e preferência pelos títulos, as tecnologias e linguagens implicadas, provedoras de 
modos de jogo e regimes de interações.  
39 Obtivemos esse perfil a partir de entrevistas semi-estruturadas na comunidade 
virtual de jogadores de Minecraft configurada na rede social Facebook, nas seguintes 
fanpages: Minecraft Brasil, Minecraft PVP, Minecraft On Line, Minecraft na Escola e 
Minecraft.    
40 De acordo com a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, classe 
média designa a classificação socioeconômica da população brasileira que: “detêm 
46,24% do poder de compra (dados 2011) e supera as classes A e B (44,12%) e D e E 
(9,65%). A classe média movimenta R$ 273 bilhões na internet por ano; tem a maioria 
jovens com idade entre 12 e 64 anos nas principais regiões metropolitanas de todo o 
Brasil. Com nível de escolaridade superior ao dos pais, eles ingressam no mercado 
desempenhando funções menos tradicionais e que pagam salários melhores”. 
Disponível em http://www.sae.gov.br/novaclassemedia/?page_id=58. Acesso em 
maio de 2104. 

http://www.sae.gov.br/novaclassemedia/?page_id=58
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informação (smartphones, tablets, games, serviços de TV por assinatura), 

automóveis de médio porte e pelo turismo em família.  

 O lugar de compartilhamento das experiências ocorre em um fluxo 

que parte do ambiente escolar (em alguns casos, em universidades 

também) para os encontros agendados nos ambientes digitais dos games. 

Diante dessas informações, adentramos em um primeiro momento o 

ambiente escolar para identificar, em uma mesma sala de aula, os sujeitos 

que mantinham entre si engajamentos com os games. Passamos a observá-

los nas redes sociais, nos ambientes físicos de convívio como nos 

encontros na escola, nas festas de aniversário, nas relações de vizinhança 

ou mesmo quando se reuniam em suas casas. Também pudemos observá-

los nos ambientes digitais, quando agendavam o horário em que estariam 

online para jogarem juntos.  

 Entretanto, observamos nas publicações das redes sociais, o 

interesse também de adolescentes e jovens, que passaram a fazer uso do 

game Minecraft como ferramenta para criações autorais e 

comunicacionais. De modo que estabelecemos três grupos de sujeitos para 

a formação de uma amostra consistente, investigada sob o viés da 

ocorrência indicativa de um fenômeno comunicacional, ainda que se 

limite, qualitativamente, a um pequeno grupo e a uma localidade 

específica. O objetivo da observação desses diferentes grupos foi o de 

identificar, em um primeiro momento, os modos como participam e 

interagem no ambiente digital considerando-se os diferentes níveis de 

desenvolvimento cognitivo e de experiência de interação com as 

tecnologias disponibilizadas pelo game. 

 

 

1. CRIANÇAS, entre 07 e 10 anos. Amostra aleatória composta por 05 

sujeitos, dos quais 01 masculino e 04 femininos.  

 

2. ADOLESCENTES, entre 11 e 14 anos. Amostra aleatória composta 

por 12 sujeitos, dos quais 11 masculinos e 01 feminino. 
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3. JOVENS, entre 18 e 21 anos. Amostra aleatória composta por 04 

sujeitos, dos quais 03 masculinos e 01 feminino. 

 

 

 

 O primeiro grupo, das CRIANÇAS, é proveniente de amizades 

formadas através do círculo social da escola e/ou de familiares. A 

preferência é por games que estimulam a imaginação através da 

construção de cenários e cuidados com seus avatares. Também 

observamos nesse grupo a presença de outros games que estimulam a 

participação dos movimentos do corpo, como os de esporte, dança e 

mímica. Para jogarem, utilizam os consoles próprios para games e 

preferem o modo single player (jogador contra o personagem controlado 

pelo jogo) e em terceira pessoa, ou seja, podem visualizar seu personagem 

no jogo. Nos títulos prediletos do grupo (Fig. 20), há um forte apelo visual 

com a predominância de personagens simples e ilustrados, no estilo de 

desenhos animados. Nas redes sociais digitais, bem como nos ambientes 

do game, representam-se com o próprio nome e imagens de seus 

personagens prediletos. O game Sky Lander pode ser visto como 

“representante” desse segmento. A plataforma do jogo acopla-se ao 

console (PS3) para funcionar, conectados ao aparelho de televisão 

(videogame). Cada personagem possui em seu interior um programa 

diferente de jogo que se complementam quando combinados. 
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Fig.20_________________________________________________ 

 

 

  

  

 O segundo grupo de nossa investigação empírica é formado por 

ADOLESCENTES que se conheceram no ambiente escolar41 e se 

representam nos ambientes digitais através de codinomes e avatares 

personalizados criados por eles. Consolidados pelos laços de amizade, o 

grupo tem preferência por jogos em primeira pessoa (visão do personagem 

no jogo), no modo múltiplos jogadores sincronizados e temas como 

conquista, desafios, disputas, batalha e guerra, de exploração. 

Relacionam-se através das redes sociais na internet e das salas digitais 

(chats) dos ambientes dos games onde compartilham seus rankings de 

posição, vídeos com dicas, criações intertextuais com temas de jogos. Em 

sua maioria, utilizam computadores pessoais de alta performance, com 

acesso rápido à internet e periféricos como os headphones, para a 

comunicação oral em tempo “real”. A linguagem dos games desse grupo 

se constitui pelo sincretismo audiovisual, com cenários e personagens 

constituídos sob efeito de real predominando referências das produções 

                                                           
41 Identificamos e selecionamos os sujeitos empíricos a partir das entrevistas semi-
estruturadas concedidas nas redes sociais. As escolas citadas foram: Colégio Dom 
Bosco, Colégio Positivo, Colégio Medianeira, Colégio Novo Ateneu, todas situados na 
cidade de Curitiba-Paraná.   

 Game SKY LANDER (2013).  Imagens elaboradas pela autora. Coleção particular. 
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para o cinema. O game BATTEFIELD, em suas quatro versões, pode ser 

visto como o “representante” desse segmento. 

 

Fig.21____________________________________________________ 

 

 

 

 O terceiro grupo de nossa investigação é formado por JOVENS 

estudantes de games e áreas correlatas do ambiente universitário42. Este 

grupo tem preferência por games do tipo “jornada do herói”, no qual os 

elementos do cenário e o desenvolvimento de aspectos físicos e 

emocionais de seus personagens (avatares no jogo) instituem um percurso 

narrativo de escolhas e tomada de decisões que progridem no grau de 

dificuldade. Esses games são conhecidos como MMORPG (massive 

multiplayer on-line rolling-play games), versões digitais dos jogos de 

interpretação de personagens, os Rolling-Play Games (RPGs), porém com 

múltiplos jogadores online. Nos games dessa categoria predominam as 

referências às narrativas literárias e ilustrações complexas, com elementos 

                                                           
42 Esse grupo foi identificado nos cursos de Design Digital e de Desenvolvimento de 
Games, ambos oferecidos como cursos superiores de graduação pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná.   

GAME BATTLEFIELD 4. Imagem da tela de jogo.Disponível em: 

http://omelete.uol.com.br/images/galerias/Battlefield_4/battlefield4_01.jpg. 

Acesso em julho de 2014. 
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visuais detalhados e épicos. Também são jogados através de computadores 

pessoais apropriados e as representações se dão por meio de seus 

personagens em terceira pessoa. O game DIABLO (2010-2013, Fig. 22), 

nas suas três versões, pode ser visto como representante desse segmento. 

 

 

 Fig.22_________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 Esse contrato comunicativo baseia-se no estabelecimento de uma 

estrutura intersubjetiva que modela ou orienta os graus de aderência entre 

o sistema semiótico do game e o do mundo natural, e propõe outros 

contratos como o de fidúcia (veridicção). Muito mais do que “representar” 

ideias, coisas, objetos, sensações, percepções, um game é organizado para 

ser imagem diante do nosso olhar e, por esse modo de existência 

presentificante, desencadear efeitos de sentido de diferentes ordens. 

Portanto, nossa investigação parte do princípio de que estão materializadas 

no corpo físico-digital da composição visual e interacional dos games, as 

qualidades que provocam esses efeitos.  Estamos no domínio das 

qualidades sensíveis (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 120), que 

transportam, nas suas articulações visuais, os sentidos convocados para o 

GAME DIABLO 3. Imagem disponível em: 

http://diablo.incgamers.com/gallery/data/559/medium/wallpaper026-

1920x1200.jpg.Acesso em julho de 2014. 
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game fazer-se significado, não apenas pelo que dá a ver, mas também pelo 

que dá a sentir com os demais sentidos e até com o corpo todo, atuantes 

conjuntos com os olhos. Nesse sentido, uma relação do tipo estésica, 

intertextual e interdiscursiva produz a significação sensível, passagem 

para ela se fazer inteligível (FLOCH, 2009, p.73).  

 A partir dos próximos capítulos, esta investigação centra-se sobre 

as análises do corpus delimitado, do recorte empírico identificado e da 

amostra estabelecida de sujeitos.  Discutiremos, entre outros fatores, a 

emergência das características do ambiente digital dos games, sua retórica, 

os aspectos estéticos e de linguagem gerativos dos regimes de interação 

entre os sujeitos. 
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4. RETÓRICA DOS AMBIENTES DIGITAIS DOS GAMES 
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4.1 CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO DIGITAL 

 

 

 

 

 Aprendemos com o cinema que através do espaço da tela o sujeito 

espectador se coloca como sujeito ativo no processo de significação da 

imagem.  Além de sua capacidade perceptiva, entram em dinâmica 

relacional seus saberes, os afetos, as crenças, a cultura, a identificação 

sensível. Como toda cena visual, vê-se não apenas como contemplação de 

uma superfície representacional, mas fundamentalmente a partir da 

integração dessa multiplicidade particular de associações subjetivas de 

reconhecimento (memória intelectual de uma constância perceptiva que 

coloca em relação aquilo que vemos e o que já vimos) e de rememoração 

(memória sensorial, que coloca em relação aquilo que estamos sentindo 

com o que já sentimos outrora). Para Morin (1997), trata-se do mecanismo 

de projeção-identificação que confere às imagens a própria afetividade 

humana:  

 

No eu me ponho no seu lugar incide uma participação afetiva. As 

estruturas mágicas deste universo fazem-nos reconhecer, sem equívoco, 

as suas estruturas subjetivas. Elas indicam-nos que todos os fenômenos 

do cinema tendem a conferir as estruturas da subjetividade à imagem 

objetiva; que todos eles põem em causa as participações afetivas. (...) 

Na medida em que identificamos as imagens do ecrã com a vida real, 

as nossas projeções-identificações próprias da vida real põem-se em 

movimento. (MORIN, 1997, p.112-113). 
 

 

  No mesmo sentido, Jacques Aumount (2002) nos conduz a refletir 

sobre a suspensão temporária do real quando afirma que, para acreditar no 

filme, o espectador suspende momentaneamente o julgamento sobre 

aquilo que se vê, dando lugar imaginativamente àquilo que se representa 

em condições iguais (simulacro) de uma situação real. Para o autor, a tela 
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do cinema se coloca como um espaço de travessia para um lugar desejável 

no qual todo espectador se encontra privado de seus meios físicos de ação, 

em um estado observável de relaxamento e abandono do corpo físico, ao 

mesmo tempo de solidão emocional e carência de afetos, condições nas 

quais ele parece buscar a compensação através de uma regressão 

passageira e socialmente regulada. Para Aumount (2002) a sala de cinema 

é o lugar das condições ideais dos simulacros de realidade, das projeções 

imaginárias, pois:  

  

 

A paralisia da atividade motora; a impossibilidade de deslocamento 

inclina os prisioneiros-espectadores a confundir a miragem com o real: 

no momento em que os músculos do corpo estão paralisados, relaxados 

o aparelho psíquico se encontra em plena atividade. A inserção concreta 

no contexto do filme, subjetiva (pertencente ao sujeito), coloca-o dentro 

da cena. O corpo inerte se projeta imaginariamente na ficção e passa a 

vivenciar o filme como se fosse o seu sujeito: o que está acontecendo 

na tela está lhe acontecendo. (AUMONT,2002, p. 123) 
 

   

 Desse modo, se as recursividades do cinema podem ser vistas como 

dispositivos para a materialização e reprodução artificial de um lugar de 

onde emanam mundos imaginados, um lugar fronteiriço que funde a 

aparência e a essência, o sensível e o inteligível, o simulacro e o modelo: 

“um devir do mundo dos sonhos, o afloramento dos fantasmas, a 

emergência do imaginário” (MACHADO, 2008, p.34), o uso dessa 

recursividade faz parte também dos ambientes virtuais simulados pelos 

games uma vez que estes adicionam à complexa trama de recursos 

tecnológicos do cinema, um forte sentido de imersão dentro de um modelo 

computadorizado no qual pode-se, entretanto, interagir. 

 Constituídos de informação tridimensional derivada de um sistema 

híbrido e múltiplo de códigos, alguns games permitem aos usuários não 

apenas participação imaginária na cena como também a exploração do 

ambiente de modo intuitivo e proprioceptivo ultrapassando as condições 
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solitárias de uma projeção na tela em favor de uma participação coletiva e 

sinestésica através da tela: da imobilidade do espectador diante de uma 

imagem em mobilidade (cinema), para uma mobilidade combinatória 

espectador-imagem (games). A hiperrealidade desses ambientes, 

essencialmente gráficos e iconicizantes no plano da expressão, nos 

conduzem a um efeito de presença tangível do real ao permitirem 

comandos responsivos que ensejam deslocamentos, sensações e 

movimentos. Ações que vão desde o andar, o olhar, o cair, o manejar 

instrumentos sob o ponto de vista em primeiro plano combinados com 

dimensões proporcionais ao tamanho, ao peso, à textura “real” dos objetos 

e cenários. Cinema e games nos permitem participações imersivas e 

compartilhadas igualmente porém concebidas de modos diferentes.  

 Os ambientes virtuais dos games simulam espaços habitáveis pelos 

sujeitos: “a tela é a janela através da qual se pode ver um mundo virtual. 

O desafio é fazer que esse mundo pareça real, atue como real e se faça 

sentir como real” (SUTHERLAND, 1965, p.507, citado por HILLIS, 

2004, p.20). A sensação do “real” por simulação, permitida pela tecnologia 

digital, inaugura um espaço intangível capaz de gerar impressões genuínas 

de efetivamente estar e agir neste local. Entretanto, concordamos com 

Hillis (2004) quando afirma que:  

 

A correspondência na realidade virtual, não precisa ser como qualquer 

espaço real da Terra, mas sim com lugares imaginários e com 

circunstâncias criadas para parecer suficientemente reais mediante um 

apelo a aspectos da percepção visual que respondam a gradações na 

textura das superfícies, e assim por diante. (HILLIS, 2004, p. 29) 
 

 

 Na medida em que confirmam a centralidade dos corpos dos 

usuários, esses ambientes virtuais permitem experiências multissensoriais, 

identidades a serem desempenhadas, de controlar e ordenar aspectos de 

um mundo desregrado, ainda que profundamente estruturado. Cada 

usuário pode brincar com a identidade em um espaço suspenso das 
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relações sociais que organizam seu lugar no mundo vivido. Em um 

movimento escapista, prometem uma sensação de libertação das 

limitações e finitude do corpo, do controle social racional do espaço e da 

informação. Prometem, essencialmente, formas de estender a experiência 

no mundo como parte de um processo contínuo de produção de sentido 

dado à contingência do real – ainda que unidos pelo espaço híbrido de um 

ambiente virtual imersivo. Sobretudo, permitem interagir com um mundo 

simulado, sujeito à vontade e ao controle de seus usuários. 

 Nesse sentido, os ambientes virtuais dos games podem ser pensados 

como uma metáfora de fronteira. Mais propriamente, como uma metáfora 

de travessia para lugares que não habitam nosso cotidiano físico, mas que 

sugerem uma sensação de existência idealizada e intermediada pela 

tecnologia. Confirmam a potencialidade de comunicações interativas e de 

uma efetiva reorganização de nossa relação corporificada com o mundo e 

dos modos de estarmos juntos. 

 O sujeito que se projeta imaginariamente na “pele” de um 

personagem em um ambiente virtual se revela através de uma tela, que nos 

é dada como uma interface física.  Ele está presente no mundo vivido e 

simultaneamente presente dentro de um espaço que não existe, 

reposicionando-se como imagem. Lugares que não são lugares 

geográficos, mas que se configuram como uma experiência mediada pela 

tecnologia digital dando a impressão de sê-los. Ainda assim, reforçam a 

sensação de presença ao permitirem a formação e o acesso às comunidades 

digitais de partilha e colaboração constituídas, sobretudo, por essa 

integração perceptiva entre sujeitos e representações espaciais 

geométricas (gráficas).  

 Assim podemos dizer que os ambientes virtuais dos games também 

modelam microcosmos sociais e interacionais, de valores e afetos, de 

partilha e participação motivados, sobretudo pela relação entre o sujeito 

externo à tela e o sujeito representando na tela que, apesar de naturezas 
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distintas, mantêm-se em conjunção enquanto imagem, linguagem e 

referencialidade. De espaços de natureza digital inerentes ao âmbito da 

invenção e da produção, a natureza imagética das interfaces baseia-se na 

produção de uma percepção simulada, de uma realidade projetada, na qual 

o sujeito pode usufruir, explorar espaços e deixar marcas de sua presença: 

 

 

... a interioridade, ou a “caixa-preta”, de um programa de computador 

pode atuar de uma maneira adequada para sugerir uma exterioridade em 

oposição a usuários que, no entanto, de um modo cartesiano, devem 

imaginativamente pôr de lado seus corpos para entrar em um mundo 

virtual e, de uma maneira contraditória, quase remedievalizada, se 

fundir com o display. (HILLIS, p. 93,2009). 

 

 

 Hillis (2009) alerta-nos, entretanto, sobre o entusiasmo a respeito 

da racionalização do desejo social de que o ambiente virtual seja visto 

somente como um dispositivo utópico. Para ele, a ênfase dada sob os 

aspectos da ludicidade desses espaços e das sensações suscitadas não 

devem ofuscar o reordenamento subjetivo que as tecnologias digitais 

promovem na medida em que transformam processos e interesses sociais. 

Para o autor, elas se constituem antes como lugares de comunicação, e, 

portanto, de discursos e de negociações de significados entre sujeitos 

representados por imagens como identidades. 

 Desse modo, à crítica do espaço utópico de Hillis (2004), livre de 

lugar físico, de sujeitos reorganizados como imagens, da desarticulação da 

identidade autocorporificada somamos duas outras. A primeira configura-

se pela ideia de que os games são constituídos pela conjugação entre 

lugares (espaços43) regidos por identidades (representação) e posição dos 

                                                           
43 Tomamos nesta pesquisa o conceito ocidental de espaço a partir de Foucault (2013), 
como o conjunto hierarquizado de lugares geográficos que se constituem ao mesmo 
tempo em que são delimitados, por papéis (e fazeres) sociais desempenhados pelos 
homens no entrecruzamento entre o tempo (histórico) e o território geográfico. Para 
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jogadores (relação e negociação entre os sujeitos que podem se dar por 

meio de classificação, ranking, hierarquias, de níveis de dificuldades, de 

papéis a desempenhar, de poderes mágicos adquiridos, entre outros). 

 Mediações de partilha e participação configuram-se nesses 

ambientes estabelecendo vínculos (da ordem dos afetos) entre indivíduos 

representados por uma comunidade de avatares. Podem manter com o 

espaço geográfico uma relação de analogia, às vezes direta, outras vezes 

inversa, ainda que fundamentalmente virtual, a que podemos definir como 

um espaço de utopia, no sentido cunhado por Foucault (2013):  

 

As utopias são posicionamentos sem lugar real. São posicionamentos 

que mantêm com o espaço real da sociedade uma relação geral de 

analogia direta ou inversa. É a própria sociedade aperfeiçoada ou é o 

inverso da sociedade, mas de qualquer forma, essas utopias são espaços 

que fundamentalmente são essencialmente irreais. (FOUCAULT, 2013, 

p.416-417). 

 

 Portanto, do fundo desse espaço virtual, que está do outro lado da 

tela, um conjunto de relações designadas, refletidas ou pensadas podem 

ser colocadas “em relação” com todos os outros posicionamentos “reais”, 

suspendendo-os, neutralizando-os ou invertendo suas propriedades 

sociais, culturais, econômicas e de poder. 

 O segundo acréscimo que fazemos é a premissa de que os 

ambientes virtuais dos games promovem uma experiência mista de 

                                                           
defini-lo Foucault recupera o conceito desde a Idade Média: “pode-se dizer, para 
retraçar muito grosseiramente essa história do espaço, que ele era, na Idade Média, 
um conjunto hierarquizado de lugares: lugares sagrados, lugares profanos, lugares 
protegidos e, pelo contrário, lugares sem defesa (...). Toda essa hierarquia, essa 
oposição, esse entrecruzamento de lugares era o que se poderia chamar bem 
grosseiramente de espaço medieval: espaço de localização. Atualmente, o 
posicionamento substitui a extensão, que substitui a localização. O posicionamento é 
definido pelas relações de vizinhança entre pontos ou elementos. (...) De uma maneira 
ainda mais concreta, o problema do lugar ou do posicionamento se propõe para os 
homens em termos de demografia. Estamos em uma época em que o espaço se 
oferece a nós sob a forma de relações de posicionamento.” (FOUCAULT, 2013, p. 415-
416). 
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natureza híbrida estabelecida entre situações projetivas virtuais e a 

presença física no espaço “real”, no sentido proposto e discutido por 

Foucault (2013) como a experiência do espelho. Sendo o espelho uma 

utopia por sua natureza de ser um espaço irreal que se abre virtualmente 

atrás de uma superfície; e igualmente uma heterotopia, esta entendida 

como a presentificação de uma consciência corpórea (física) do sujeito e 

um lugar de presença temporária (momento de sua passagem pelo 

espelho),  pensamos o ambiente virtual dos games como uma espécie de 

reflexo digital no qual o sujeito para existir deve estar presente em um 

ponto físico diante de um dispositivo “de entrada” no ciberespaço, que por 

sua vez  reconfigura esse sujeito como forma-representação digital na 

interface da tela: 

 

...o espelho funciona como uma heterotopia no sentido em que ele torna 

esse lugar que ocupo, no momento em que me olho no espelho, ao 

mesmo tempo absolutamente real, em relação com todo o espaço que o 

envolve, e absolutamente irreal, já que ela é obrigada, para ser 

percebida, a passar por aquele ponto virtual que está lá longe. 

(FOUCAULT, p. 418, 2013). 

 

 

 Como exemplo, a situação da experiência mista representada na 

imagem (fig.24) configura-se nas seguintes condições: “a”, o sujeito 

físico, está diante da interface “b”, janela “de entrada” para o ciberespaço 

do game; “c”, o personagem-avatar, representa o reflexo digital de “a” e 

por meio do qual “a” poderá interagir no universo utópico criado pelo 

game. As relações de negociação (comunicacionais, afetivas) e de posição 

(qualidades dos avatares) estabelecem-se a partir da presença de “d”, que 

pode ser um outro sujeito (como vemos na imagem) ou um outro 

personagem controlado pelo software, igualmente representado na 

interface. As situações e o engajamento entre sujeitos (e entre o sujeito e 

o jogo), portanto, ocorrem mediadas pela tela (o espelho): lugar de uma 

presença passageira (heterotópica) e de representação de um universo 
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imaginário (utópico) criado nas potencialidades tecnológicas dos 

dispositivos e das interfaces (físicas) do game. 

 

 

Fig.24____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Potencializada pela tecnologia, essa experiência mista - de estar 

aqui (físico) e lá (virtual) - pode atuar sobre a subjetividade dos sujeitos-

jogadores fazendo do ambiente virtual dos games um lugar temporário de 

fuga e atuação imaginária sobre as coisas do mundo (que lhe serve de 

referência) e igualmente de aprendizagem, de simulação e de subversão 

sugerindo uma existência liberta das contingências mundanas.   

 É nessa medida que entendemos que os games estabelecem 

situações de similaridade e fusão com os princípios dos espaços utópicos 

e heterotópicos, argumentados por Foucault (2013) circunscrevendo 

posicionamentos de passagem e rupturas temporárias com lugares 

ordinários nos quais as regras sociais são postas em movimento. Isso 

porque, uma vez que em nossa sociedade o trabalho é a regra, a ociosidade 

do lazer e do entretenimento como no caso dos games, são vistos como 

Experiência mista.Imagem produzida pela autora, janeiro de 2014. 

 

   

(a) 

(c) 

(b) 

 

(d) 
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uma espécie de desvio. Os games podem ser vistos como um espaço 

(digital) no qual temporariamente uma “outra vida” (suspensão 

imaginária) com qualidades próprias pode se constituir ou como extensão 

(continuidade da vida ordinária), ou como negação (subversão). De 

qualquer forma, um desvio apoiado nos seguintes princípios:  

 

a. O PRINCÍPIO DA JUSTAPOSIÇÃO: que se constitui na conjugação do 

espaço geográfico (carregado de qualidades de nossa percepção primeira 

com o mundo físico) com vários outros espaços digitais múltiplos, 

vivenciados simultaneamente sob a intermediação de uma interface, como 

por exemplo, nas experiências em realidade aumentada (RA). Observamos 

esse intercâmbio físico-digital no game Pokémon Challenge (Fig.25) que 

consistia na exploração física do ambiente urbano para a captura dos 

personagens escondidos no mapa da cidade, em pontos específicos 

marcados no Google Maps.  Através da tela de seus tablets ou 

smartphones, nesses pontos específicos os sujeitos podiam visualizar e 

capturar os personagens integrados aos locais físicos. 

 

 Fig.25_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.tecmundo.com.br/jogos/53016-desafio-

pokemon-google-cria-jogo-de-realidade-aumentada-para-o-1-de-

abril.htm. Acesso em abril de 2014. 

http://www.tecmundo.com.br/jogos/53016-desafio-pokemon-google-cria-jogo-de-realidade-aumentada-para-o-1-de-abril.htm
http://www.tecmundo.com.br/jogos/53016-desafio-pokemon-google-cria-jogo-de-realidade-aumentada-para-o-1-de-abril.htm
http://www.tecmundo.com.br/jogos/53016-desafio-pokemon-google-cria-jogo-de-realidade-aumentada-para-o-1-de-abril.htm
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b. O PRINCÍPIO DA HETEROCRONIA: ou das experiências com a densidade 

espaço-temporal, na medida em que recortam o tempo cronológico dando 

a sensação de sua ausência total (suspensão, paralisação, atemporalidade), 

de antecipação (situação de futuro) e/ou retrocesso (volta ao passado). 

Observamos a heterocronia, com mais evidência, no game GTA V (Grand 

Theft Auto V, 2013, Fig.26) que apresenta durante o jogo a simulação 

cíclica dos dias e noites. Sobre esse efeito, Fad-Boy, repórter da Revista 

Super Interessante (Ed. 325, Nov. 2013, p. 57), comentou em matéria 

especial sobre o lançamento do game, sua experiência com o tempo de 

cronológico e o tempo percebido no jogo: 

  

 Fig.26_______________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

c.O PRINCÍPIO DE ABERTURA E FECHAMENTO: na medida em que isolam 

e tornam impenetráveis à participação os sujeitos que não mantêm 

características e/ou habilidades comuns em uma comunidade virtual 

 

“Após 20 horas de jogo, me sentia desnorteado, como se estivesse 

bêbado. Dois minutos aqui fora valem 60 no jogo. Minhas 24 

horas on-line foram 30 dias lá. Sem dormir, com sono, sem ver o 

Sol verdadeiro e vendo dia e noite surgirem a cada 48 minutos, 

fiquei com a noção de tempo descompensada.” Revista Super 

Interessante (Ed. 325, Nov. 2013, p. 57).  

Imagens da tela do jogo, elaborado pela autora. 
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constituída pela motivação de “jogar juntos”, colaborativamente. No game 

DOTA (Defense Of The Ancients, Fig.27), por exemplo, a relação 

colaborativa entre os jogadores é essencial para o planejamento de 

estratégias que visam a conquista de territórios. As equipes que se 

confrontam são formadas a partir de habilidades específicas de cada 

jogador (e da destreza de seus personagens), disponíveis em um ranking 

on-line. 

 

 Fig.27________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

d.O PRINCÍPIO DE RELAÇÃO COM O ESPAÇO REAL: na medida em que 

permitem um espaço de relação com os posicionamentos com os quais a 

vida humana é compartilhada, de compensação, narrativização, 

organização, e também de controle (imaginário) sobre a imprevisibilidade 

narrativa do mundo ordinário. O game Watch Dogs (2014, Fig.28) 

evidencia a subversão dos valores morais, éticos, das regras sociais, dando 

ao jogador a possibilidade de experimentar papéis (imaginários) - os quais 

não poderia (ou deveria) realizar na sociedade ordinária. No contexto do 

Imagens da tela do jogo, elaborado pela autora. Coleção particular. 
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jogo, além de assassinatos e roubos, ações criminosas para sistemas 

digitais e a internet, são explorados na temática urbana. 

 

 Fig.28________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

e. O PRINCÍPIO DA CONSTRUÇÃO COMO IDENTIDADE: a possibilidade de 

assumir uma identidade “outra” como forma de se representar em um 

lugar. Ainda que não seja uma exclusividade de ocorrência nos games, é 

habitual que os sujeitos do jogo identifiquem-se por codinomes e sejam 

representados por uma figura gráfica geralmente com traços de uma 

personalidade construída por eles ou por eles assumida. “Lurils”, por 

exemplo (Fig.29), é o codinome da representação gráfica de um de nossos 

sujeitos observados. O jovem criou essa identidade digital aos dez anos de 

idade (no ano de 2003) para obter acesso aos ambientes digitais dos games 

restritivos à sua idade. Proveniente da aglutinação dos nomes de seus 

personagens prediletos de jogo (Luigi, Kirby e Tails), o jovem assumiu tal 

representação como identidade também no âmbito profissional (é designer 

digital). 

 

 

Imagem da tela do jogo, elaborado pela autora. Coleção particular. 
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Fig.29_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 O ambiente virtual dos games pode ser legitimado como um espaço 

no qual as experiências mistas podem se configurar. Igualmente 

identitário, relacional e histórico, de relações solidárias. Apesar de 

transitório, esses espaços codificam uma espécie de desenvolvimento 

social narrativizando e ampliando as funções dos próprios lugares físicos 

tradicionalmente identitários, históricos e relacionais. Colocam os sujeitos 

em contato com uma outra subjetividade antropológica, agora forjada por 

práticas culturais circunscritas em comunidades virtuais e territórios 

constituídos por bits, e apreendida na ambiguidade de sua natureza de 

simulações experimentadas.  

 No campo dos estudos sobre a cibercultura, encontramos em 

Baglivo e Galofaro (2007) aproximações conceituais a respeito do que 

estamos definindo como experiência mista. Para os autores, os ambientes 

virtuais dos games são denominados de hiper-lugares na medida em que 

configuram, dialógica e continuamente, um fluxo de relações entre os 

espaços físicos e digitais, ampliando, por sua vez, as percepções subjetivas 

e as construções imaginárias dos sujeitos: 

 

Imagem do cartão de apresentação profissional. 

Elaborado pela autora com autorização do 

proprietário. 
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Despite being simulated and therefore abstract, virtual and therefore 

a-geographical, the spaces of vídeo games have a crucial importance 

in today´s collective imagination. They are known, familiar places, 

more real than most real spaces. With that in mind, we can call them 

hyper-places. They are not facts, but continuous processes, a perpetual 

flux44. (BAGLIVO, C.; GALOFARO, L. 2007, p.35).  

 

 

 Os autores nos permitem observar, por outra via, os modos como 

os games promovem acréscimos na percepção dos sujeitos sobre a vida 

cotidiana uma vez que permitem experimentar sensações, papéis, fazeres 

orientados pelas experiências de ludicidade e que poderão ser, 

posteriormente, comparados ou reproduzidos na vida ordinária. Ou seja, 

assim como entendemos que o uso dos recursos das câmeras fotográficas 

e de cinema forjaram uma espécie de inconsciente ótico nos sujeitos 

demarcando modelos, enquadramentos, perspectivas, acelerações, 

interrupções etc., em busca da representação do mundo fora de um 

espectro de percepção visível pelos dos sujeitos, senão através do aparelho 

(BENJAMIN,1985, p. 189); a ideia do hiper-lugar nos sensibiliza a pensar 

nossas relações com os games na perspectiva de entendê-los enquanto 

mediações de experiências mistas capazes de potencializar e ampliar nossa 

relação subjetiva com o mundo natural. Longe de serem janelas, os games 

são espaços que transcodificam processos em cenas emancipando a 

sociedade a pensar e agir ludicamente.  

 A partir destas reflexões podemos dizer que os games conjugam 

simultaneamente as artes visuais (desenho, pintura, fotografia, cinema, 

literatura, quadrinhos etc.) e artes plásticas (escultura, modelagem e 

                                                           
44 Apesar de ser simulado e, portanto, abstrato, virtual e a-geográfico, os espaços dos 

videogames tem uma importância crucial no imaginário coletivo de hoje. Eles são 

conhecidos, são lugares familiares, mais reais do que a maioria dos espaços reais. Com 

isso em mente, podemos chamá-los de hiper-lugares. Eles não são fatos, mas 

processos contínuos, um fluxo perpétuo. (BAGLIVO, C.; GALOFARO, L. 2007, p.35). 

Tradução elaborada pela autora. 
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arquitetura) para sintetizar um expressivo e sincrético universo de 

representações com a peculiaridade de permitir sua exploração como se 

estivéssemos “andando” através dele. Nesses ambientes, os sujeitos 

tornados atores-exploradores, estabelecem uma imediata relação 

vinculante de reconhecimento - que de início se estabelece pela estética 

iconográfica que apresentam, herdados de certo tipo de pintura, da 

fotografia, do cinema – e podem vivenciar as experiências como 

constituidoras de memórias. Quando esse espaço desenvolve plenamente 

o seu potencial as formas se concretizam animadas, manipuláveis, 

flexíveis, disponíveis a qualquer modificação dada pelas fronteiras da 

imaginação dos sujeitos.  
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4.2. PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA DE ANÁLISE  

DOS AMBIENTES DIGITAIS DOS GAMES 

 

 

 

 

 Por outro lado, percebemos que os games ao mesmo tempo em que 

absorveram a tradição das narrativas visuais e orais, modificaram os 

modos como histórias são contadas incorporando, pelas potencialidades 

tecnológicas que os constituem, a música, os efeitos sonoros, locuções e 

diálogos, bate-papo em tempo real entre os jogadores, legendas e links na 

tela.  

 A estrutura em três atos enfatizada pela tradição literária 

(BARROS, 2002, p. 8) é também utilizada pela comunidade de roteiristas 

de games baseando-se na ideia simples de que uma boa narrativa tem um 

começo, que introduz o problema do personagem principal; um meio que 

enfoca os obstáculos que impedem a solução do problema; e um fim 

ilustrando a solução do problema após a remoção ou derrota dos 

obstáculos. É predominante nos games observados em nossa pesquisa 

narrativas que começam pelo meio da ação, permitindo introduzir 

imediatamente o problema. Tramas paralelas, surpresas e reviravoltas 

ajudam a criar a ilusão de liberdade do jogador tal como a aparência de 

um mundo mais realista que oferece experiências ilimitadas e diferentes 

possibilidades de desfechos diretamente relacionados às decisões tomadas 

durante o jogo.  

 Joseph Campbell (1904-1987), estudioso da mitologia universal, 

em “O Herói de Mil Faces” (2004) apresenta o herói compósito e o padrão 

narrativo monomito. Tratando-se de um personagem que se constitui na 

complexidade dialógica e intertextual da cultura, o percurso narrativo 

atribuído inaugura a “jornada do herói”, na qual um herói ficcional deve 



111 

 

deixar sua comunidade e partir em uma jornada perigosa geralmente para 

recuperar algo (ou alguém) valioso (objeto de valor). Campbell (2004) 

identificou nesta estrutura narrativa um padrão compartilhado pelas lendas 

e mitos de todas as culturas do mundo e que também pode estar presente 

como diretriz básica de alguns tipos de games, especialmente naqueles em 

que o jogador assume o papel do personagem. No âmbito da ação do nível 

narrativo, a jornada do herói formaliza as transformações de estado45 do 

sujeito (que no caso é o próprio jogador ou sua representação digital) em 

busca do objeto de valor (objetivo do jogo) o que nos permite investigar 

os programas de competência e performance implicados: “o programa 

narrativo ou sintagma elementar da sintaxe narrativa define-se como um 

enunciado de fazer que rege um enunciado de estado. Integra portanto, 

estados e transformações” (BARROS, 2002, p. 20). Os valores podem ser 

modais, como o dever, o querer, o poder, o crer, o saber, o parecer. Eles 

atualizam ou modificam a relação do sujeito com o objeto em estados de 

junção ou disjunção, e caracterizam as ações e fazeres no percurso 

narrativo. A comunicação hierárquica de enunciados de fazer e enunciados 

de estado define, portanto, o programa narrativo, a unidade operatória 

elementar da organização narrativa do texto.  O percurso do sujeito, por 

sua vez, representa a aquisição (pelo sujeito) da competência necessária à 

ação e a execução dessa performance.   

 Para Bogost46 (2007), as modalidades narrativas possuem ainda 

outro aspecto a ser considerado. Através delas é que as práticas de criar 

procedimentos (ou processos) se concretizam em fazeres estabelecidos a 

priori pelo enunciador - roteirista do jogo. Bogost (2007) nomeia tais 

                                                           
45 Utilizamos o termo estado a partir da semiótica discursiva no sentido de identificar 
a relação que determina a situação do sujeito-narrativo em relação ao objeto-valor - 
que recebe investimentos de projetos e determinações desse sujeito-narrativo. 
(BARROS, 2002). 
46 Designer de games, filósofo e professor no Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) 
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processos de procedural rhetoric, retórica procedimental, conceituando-a 

enquanto o conjunto de ações, desafios e obstáculos a serem cumpridos 

pelo sujeito com o objetivo de potencializar as possibilidades de 

explorações dadas através dos recursos tecnológicos dos ambientes 

digitais: 

 

I suggest the name procedural rhetoric for the new type of persuasive 

and expressive practice. Procedurality refers to a way that creating, 

explaining, or understanding processes. And  processes define the 

way things work: the methods, techniques, and logics that drive the 

operation of systems (…). Rhetoric refers to effective and persuasive 

expression. Procedural rhetoric, then, is a practice of using process 

persuasively. More specifically, procedural rhetoric is the practice of 

persuading through processes in general and computational processes 

in particular (...) is a technique for making arguments with 

computational systems and for unpacking computational arguments 

others have created47. (BOGOST, 2007, p.3). 

 

 

 Essa estrutura de vivências narrativas inaugura um fluxo que pode 

estar roteirizada no game tanto pela linearidade (ou continuidade), 

promovendo uma sequência fixa de desafios, quanto pelo aspecto da não-

linearidade (ou descontinuidade), permitindo múltiplas possibilidades de 

se completá-la, com escolhas entre caminhos diferentes para a vitória, ou 

objetivos secundários e subenredos.  

 Habitualmente é a partir da estrutura narrativa que os games 

adquirem certas classificações porém não há um critério comum 

estabelecido para efetivá-la.  A partir de nossas observações percebemos 

                                                           
47 Sugiro o nome de retórica procedimental para o novo tipo de prática expressiva de 
persuasão. Procedimental refere-se ao modo como criamos, exploramos ou 
entendemos um processo. E os processos definem a maneira como as coisas 
funcionam: os métodos, técnicas e lógicas que orientam o funcionamento dos 
sistemas (...). Retórica refere-se a expressão persuasiva eficaz. Retórica processual, 
então, é uma prática do uso de processo de forma persuasiva. Mais especificamente, 
a retórica processual é a prática de persuadir por meio de processos geralmente 
computacionais, em particular (...) é uma técnica para fazer argumentos com sistemas 
computacionais e para descompactar argumentos computacionais que outros criaram. 
(BOGOST, 2007, p. 3). Tradução elaborada pela autora. 
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a necessidade de categorizá-los levando-se em consideração alguns 

aspectos que consideramos relevantes para a análise dos processos 

comunicacionais e regimes de significação implicados:  a predominância 

de alguns traços e/ou propósitos narrativos (ou à sua pressuposição); os 

regimes comunicacionais que se instituem diante dos objetivos das 

experiências de jogo; os modos como os sujeitos podem participar (estar 

presente) nos ambientes digitais - que se configuram essencialmente pelas 

potencialidades tecnológicas disponibilizadas em graus variados de 

complexidade pelos dispositivos de jogo (consoles, computadores 

pessoais, smartphones, tablets). Assim, o número de pessoas que jogam 

uma mesma partida, a viabilidade e velocidade de conexão pela internet, 

o ponto de vista do jogador, os recursos de comunicação utilizados (muitos 

jogos permitem o uso de recursos adicionais provenientes do Messenger e 

do Skype) intensificam a sensação de presença, de interação e, portanto, 

de comunicação. 

 Observamos ainda que a multiplicidade de tipos e de regimes de 

interação promovidos pelos games não são isolados em categorias 

fechadas de classificação. Podem ser cambiantes, promover fusões, 

hibridizar-se e assim adquirir novas classificações decorrentes, sobretudo, 

dos modos como se promovem as experiências dos sujeitos no jogo.  

 Para nós, essas experiências são promovidas em três níveis 

simultaneamente relacionados: a. NO NÍVEL NARRATIVO/DISCURSIVO: em 

seus componentes sintáticos e semânticos que o constitui enquanto 

percurso de modalidades, ações, fazeres, transformações de estado, e das 

estruturas discursivas, que envolvem a dimensão cognitiva do jogo; b. NO 

NÍVEL DA EXPRESSÃO: do plano enunciado pelos correspondentes 

plásticos verbais e não-verbais, incitadores de sensações (cores, formas, 

topologias, efeitos sonoros, constituintes gráficos); c. NO NÍVEL DA 

INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA: do plano enunciativo, conduzido pela 

relação dos sujeitos com a interface tecnológica ( janela para adentrar o 
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ambiente digital do game) que se dá habitualmente através de um controle 

(joystick) ou através da captura dos movimentos corporais (dispositivos 

como o Kinect Xbox, por exemplo). Acrescentamos a este último nível, as 

potencialidades comunicativas expandidas que permitem a partilha de 

experiências e participação em comunidades digitais (que se configuram 

como formas sociais).  Portanto, além da função narrativo-discursiva que 

confere significação ao game, consideramos as relações estabelecidas 

entre os elementos plásticos (cor, forma, topologia, recursos 

proprioceptivos acionados) utilizados para chamar a atenção, destacar, 

criar planos de percepção, hierarquizar informações, direcionar a leitura e 

os links; e os dispositivos tecnológicos (comunicação em tempo real, 

compartilhamento em redes sociais, captura de movimentos, 

responsividade das ações).  

 Tais níveis, sobrepostos em camadas de produção de sentido, nos 

permitem refletir sobre os games a partir da perspectiva teórica da 

semiótica da experiência, situando-os enquanto textos-enunciados. Ou 

seja, como “um conjunto de figuras semióticas organizadas em um todo 

homogêneo graças à sua disposição sobre um suporte ou veículo” 

(FONTANILLE, 2007, p. 18). Portanto, como uma configuração 

heterogênea que comporta elementos para a produção e interpretação de 

interações comunicativas. Isto nos permite dizer que os games se 

manifestam através de um plano da expressão, ou das categorias do 

significante, composto por elementos plásticos sincréticos verbais, não-

verbais; e de um plano de conteúdo, ou das categorias conceituais e 

discursivas do texto enunciado, que se homologa à categoria do plano da 

expressão enquanto instituidores de processos de significação48 

(GREIMAS, 1983, p. 116).   

                                                           
48 Estamos abordando nessa investigação o processo de significação a partir de 
Landowski (2009), decorrente da semiótica da experiência, que considera não apenas 
a análise de conteúdo (análise do sentido produzido) mas sobretudo a dinâmica das 
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 Na perspectiva de Landowski (2009), complementarmente, a 

significação confronta diversos regimes de construção de sentido que não 

promovem simplesmente um significado sobre as coisas do mundo, mas 

uma experiência da significação. Para o autor, essa experiência ocorre 

diante de operações que podem ser programadas, fundadas em certos 

princípios de regularidade (dever, parecer, querer, crer, saber, poder), 

como por exemplo, o percurso de uma narrativa; por operações de 

manipulação estratégica, que colocam em relação os sujeitos sobre 

princípios de intencionalidade (fazer ser, fazer fazer); e por operações 

efetivas de construção de sentido “no ato da interação”, regidos por 

regimes de ajustamentos que se fundam na gestão das relações sensíveis 

entre sujeitos e objetos (inanimados).  Às operações programadas de 

regularidade e intencionalidade que regem as competências modais dos 

sujeitos Landowski (2009) acrescenta essa outra competência, emergente 

das relações do fazer sentir entre os sujeitos, e entre sujeitos e objetos, as 

competências estésicas.   Landowski (2009) alerta-nos de que os regimes 

de ajustamentos não se tratam de uma adaptação unilateral ao outro 

sujeito, mas de regimes que emergem da própria interação em função do 

que cada um dos participantes sente, a partir da maneira de atuar de seu 

co-participante ou de seu adversário (LANDOWSKI, 2009, p. 46).  As 

relações de ajustes da ordem do sensível constituem-se, portanto, por meio 

de um contato (de uma relação contagiosa) implicando uma problemática 

da ordem da união, de convocar o outro sujeito (ou outros sujeitos) em um 

projeto no qual as partes coordenam suas dinâmicas respectivas por meio 

de um fazer junto, de um fazer conjunto. Isso configura uma espécie de 

ajustar-se mutuamente, um ao outro, a partir das competências estésicas 

                                                           
relações intercambiáveis entre os componentes sintáticos/semânticos, os 
correspondentes plásticos e o plano enunciativo da interação homem-máquina. Desse 
ponto de vista, a significação surge de um sentido articulado no momento da sua 
operacionalização denominado por regimes de construção de sentido. 
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inerentes aos sujeitos que estão em uma relação de sentir-se 

reciprocamente como forma possível de realização mútua.  

 Em tais regimes de ajustamento, duas formas de sensibilidade são 

suscetíveis a fundar os processos de ajustes: a sensibilidade perceptiva e a 

sensibilidade reativa (Id. Ibid., 2009, p.50). A sensibilidade perceptiva nos 

permite a exploração do mundo exterior e a internalização das sensações 

diferenciadas a respeito desta integração, que por si mesmas, nos fazem 

ou nos conduzem ao sentido das coisas. A sensibilidade reativa, entretanto, 

configura-se pela reação que se conduz pela via da sensibilidade dos 

corpos (dos sujeitos) aos impulsos mecânicos, elétricos (ou de outra 

ordem) aos quais são submetidos diante das coisas (e objetos) do mundo. 

Esta sensibilidade reativa emerge da capacidade de interpretação de um 

dado exterior modulando competências da ordem do decidir e dar sentido. 

Assim, por exemplo, em alguns games, as interfaces são programadas e 

tecnologicamente aptas a incitar e a perceber as reações sensíveis dos 

jogadores, ajustando-se conjuntamente (sujeito e interface) dando-nos a 

impressão, ainda que ilusória, de que se sentem mutuamente. Essa 

capacidade de interpretação das reações sensíveis de ajustes, oriundos 

dessa forma possível de realização mútua, configura uma espécie de fuga 

do programa dado a priori (das regularidades e intencionalidades) para a 

emergência de efeitos de sentido não previstos. (Id. Ibid., p. 53).  

 Complementarmente, para Manovich (2002 e 2007) tais 

ajustamentos, dados nas ações mútuas entre as interfaces dos dispositivos 

e os sujeitos, são conhecidos como ações de responsividade interativa. 

Tais ações são reveladoras de modos de estetização das ferramentas de 

informação, ou seja, de uma estética do acesso à informação (infoesthetics) 

competente a intensificar a sensação de imersão psicológica imaginária e 

representar simbolicamente as ações responsivas dando a impressão de 

que a interface também se ajusta, realiza operações diante das ações do 

usuário: “...the interface engajes the user in a kind of the game. The use is 
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asked to devote significant emotional, perceptual and cognitive resources 

to the very act of operating the device49” (MANOVICH, 2007, p.212).  

Desta forma, a coordenação de todas as partes constituintes de uma 

interface (linhas, formas, cores, texturas, materiais, movimentos, sons, 

luzes etc.) é determinante para a elaboração de eventos sensoriais, ou de 

uma sequência deles, como respostas as ações motoras – e portanto, 

implicando a participação sensorial do corpo - dos usuários.     

 

 Podemos considerar, portanto, que o sentido de um game está 

regido sobre regimes de construção de sentido que emergem da relação 

processual entre os níveis narrativo/discursivo, da expressão e da interface 

homem-máquina, postulados por competências modais e competências 

estésicas (de ajustamentos sensíveis e cognitivos entre sujeitos e entre 

sujeitos e dispositivos), sobretudo, pela promoção das potencialidades 

estéticas constitutivas dos ambientes digitais e de suas respectivas 

interfaces de comunicação e interação. Para dar ciência sobre tais 

observações, apresentamos (e sugerimos) um quadro-síntese para uma 

abordagem das categorias e regimes de interação para análise dos games: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49...a interface engaja o usuário em uma espécie de jogo. O usuário é convidado a 

dedicar recursos emocionais, perceptivos e cognitivos significativos para o próprio ato 

de operar o dispositivo. (MANOVICH, 2007, p.212). Tradução elaborada pela autora.  
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NÍVEL DA 

INTERFACE 

HOMEM-

MÁQUINA 

 

 

Recursos tecnológicos das interfaces que 

potencializam e, ao mesmo tempo, ajustam-se 

à sensibilidade reativa dos sujeitos durante a 

experiência de jogo. Componentes que 

constituem a imprevisibilidade das ações e 

reações no plano enunciativo. 

 

NÍVEL DA 

EXPRESSÃO 

 

 

Formantes plásticos verbais (escritos e 

oralizados) e não-verbais (cores, formas, sons, 

elementos gráficos, efeitos sonoros, etc). 

Componentes que constituem o plano da 

expressão do enunciado. 

 

 

NÍVEL 

NARRATIVO/

DISCURSIVO 

 

 

Componentes sintáticos/semânticos que 

constituem o plano de intencionalidades e o 

percurso narrativo enunciado. 

                           Quadro 02.  Síntese analítica. Elaborado pela autora. 

 

 

 Em síntese, nesse capítulo apresentamos a natureza da origem 

estésico-estética da linguagem dos ambientes digitais dos games 

considerando a incorporação de características tecnológicas (e de 

linguagem) de mídias precedentes a ele como a literatura, o cinema, a 

fotografia, as artes plásticas. Identificamos a arbitrariedade da participação 

dos sujeitos em tais ambientes referindo-nos ao conceito de experiência 

mista nas interfaces regidas pelos princípios da justaposição, da 

heterocronia, de abertura e fechamento, de relação com o espaço real e de 

representação como identidade. Percebemos que a categorização dos 

diferentes modos como se dão as experiências em tais ambientes são 

identificadas, comumente, por aspectos do percurso narrativo o que nos 

pareceu insuficiente para desvelar os regimes de interação dos games 

como um todo de sentido. Diante disso, propomos três níveis dinâmicos 

entre si para a análise metodológica dos games fundamentando nossa 

proposta nos recortes teóricos da semiótica da experiência: o nível 
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narrativo/discursivo; o nível da expressão e o nível da interface homem-

máquina.  

 No próximo capítulo, apresentaremos a categorização, derivada de 

nosso método analítico, dos principais tipos de games presentes na 

cibercultura e os modos como os regimes de interação, a partir dos 

processos estético-comunicacionais e cognitivos, instalam-se sob 

diferentes contextos de experiências. 
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5. PROPOSTA DE UMA TIPOLOGIA  

DOS GAMES CONTEMPORÂNEOS:  

MODOS DE PRESENÇA E REGIMES DE INTERAÇÃO 
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5.1. IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS VARIÁVEIS 

 

 

 

 

 Tomamos como ponto de partida as categorias de classificação dos 

games estabelecidas por Novak (2010) para identificarmos os modos 

como os sujeitos podem “entrar” e participar dos ambientes digitais dos 

games diante das potencialidades dos recursos tecnológicos 

disponibilizados nas interfaces físicas.  Na sequência, utilizamos como 

metodologia a proposta descortinada no capítulo anterior que estabelece 

três níveis de análise: do mais conceitual, no nível narrativo/discursivo 

para o mais físico-tecnológico, permitindo-nos reconhecer os graus 

variados de imersão e acionamentos das experiências (cognitivas e 

sensíveis), os tipos de jogos e suas respectivas formas de interação.  

 A partir de nossos observáveis podemos dizer que os games 

diferenciam-se de acordo com quatro variáveis interdependentes: 1. O 

modo de participação no jogo, que se configura através do número de 

participantes e o espaço físico configurado; 2. O ponto de vista dos sujeitos 

no espaço digital; 3. O modo de representação plástica (visual/sonora); 4. 

O percurso narrativo enunciado (narrativa formal e/ou sua ruptura).  

 A primeira variável, presente nas potencialidades dos dispositivos 

tecnológicos, trata do número de participantes e o espaço físico 

configurado apresentando-se nos seguintes modos: 

 

 1ª VARIÁVEL. NÚMERO DE PARTICIPANTES E O ESPAÇO FÍSICO 

 CONFIGURADO: 

 

 ÚNICO JOGADOR (SINGLE PLAYER): nesse modo, apenas um jogador 

(sujeito) interage no percurso do jogo. Os adversários são conhecidos 
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como personagens AI (programados por inteligência artificial) 

controlados pelo jogo e o desafio se estabelece pela ação responsiva entre 

o sujeito e o software.  

 

 

DOIS OU MAIS JOGADORES EM TEMPO REAL (HEAD TO HEAD OU LOCAL 

MULTIPLAYERS):  trata-se de games para dois ou mais jogadores, em tempo 

real, normalmente disponibilizados para consoles. Neste modo de 

interação os jogadores não estão conectados por uma rede de internet. É o 

dispositivo do jogo (o console, no caso) que permite a partida com mais 

de um jogador e ambos devem estar no mesmo local físico. O percurso 

pode ser empreendido através da mesma interface (tela de jogo) de forma 

colaborativa na qual os jogadores ajudam-se mutuamente para vencer os 

obstáculos; ou competitivamente, na qual os jogadores confrontam-se e se 

desafiam em busca de vencer o objetivo proposto.  

 

MULTIJOGADORES EM REDE LOCAL (LAN MULTIPLAYERS): esse modo 

permite que múltiplos jogadores compartilhem a mesma partida de jogo, 

em tempo real, cada qual com sua própria interface (geralmente com 

computador pessoal) interconectados por uma rede local (LAN).  Neste 

caso, os jogadores também devem estar fisicamente no mesmo local. 

 

 

MULTIJOGADORES EM REDE ABERTA (MASSIVE MULTIPLAYER ON-LINE, 

MMO): assim como os games baseados em rede local, os games on-line 

representam uma forma de jogo em rede, em que os jogadores jogam de 

maneira simultânea e compartilhada. Nesse caso, entretanto, a rede é a 

internet global aberta a um grande número de jogadores em diferentes 

lugares do mundo. Esses games geralmente estimulam a participação em 

equipes, com a formação de grupos e comunidades para derrotar os 
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adversários em esquemas cooperativos de estratégias, para solucionar 

problemas ou um combate. Ressaltamos o aspecto comunicativo desse 

modo de jogo na perspectiva de que permitem fazer novos amigos e 

comunidades motivados pela participação e partilha da experiência de 

jogo. Trata-se de um ambiente digital que estimula um bate-papo em 

tempo real e que se configura também no nível gráfico através dos 

personagens que representam os sujeitos no jogo. 

 

 

DOIS JOGADORES EM REDE (PLAYER VERSUS PLAYER - PVP): referem-se 

especificamente à instância de multiplayers on-line na qual somente dois 

jogadores competem entre si. Trata-se de uma opção de modo de jogo na 

qual o confronto se dá por ações e estratégias responsivas não-

operacionalizadas, até certa medida, pelo software mas sim pelos sujeitos 

durante jogo. 

 

  

 A segunda variável, também constituída nas potencialidades 

tecnológicas dos dispositivos, trata dos modos como o ponto de vista do 

jogador se configura no espaço digital:  

  

 

 

 

 2ª. VARIÁVEL. PONTO DE VISTA DO SUJEITO NO ESPAÇO DIGITAL 

 

 

PRIMEIRA PESSOA (FIRST PERSON-POV): nos games que apresentam o 

ponto de vista em primeira pessoa o jogador ocupa uma posição ficcional, 

o lugar “geográfico” e o ponto geométrico de visão do personagem. 

Visualiza-se o ambiente do jogo a partir dos olhos do personagem que o 
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representa (avatar). Como no cinema, os planos de cena simulam a câmera 

subjetiva na qual o enquadramento é dado através da movimentação 

corporal e focalização do olhar. Esses games reforçam a imersão do 

jogador porque, entre outros fatores, este não pode observar seu 

personagem separadamente – o que também dificulta a formação de uma 

imagem mental do personagem. Alguns desenvolvedores utilizam cenas 

programadas com perspectivas alteradas dentro do game para resolver esse 

problema. 

   

TERCEIRA PESSOA: no ponto de vista em terceira pessoa, o jogador pode 

ver seu personagem na tela o que lhe permite reter uma imagem mental. 

Há uma diferença entre o que o personagem vê (o que se mostra de sua 

visão) e o que o sujeito vê.  Não proporciona a sensação de habitar o corpo 

do personagem e ver o ambiente por meio de seus olhos (como nos games 

em primeira pessoa), mas coloca o sujeito no papel de observador como 

parte de um amplo contexto. Esses games permitem a criação de 

personagens que poderão ser personalizados com características únicas.  

 

 A terceira variável trata dos modos de representações visuais e 

sonoras consideradas no nível da expressão, que, de acordo com a 

semiótica figurativa proposta por Greimas (2004), são sistemas de 

comunicação reconhecidos como linguagens. Esses sistemas são 

compostos por figuras de expressão (signos) que buscam representar, ora 

por efeito de semelhança (imitação do que se pressupõe ser o objeto 

referente), ora por homologação sociocultural (despojamento dos traços 

visuais/sonoros dos signos tendendo-os a uma forma-abstração 

relacional), as experiências dos sujeitos com o mundo ordinário. Nas 
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linguagens visuais/sonoras dos games identificamos manifestações dessas 

operações dos signos produzindo e gerando diferentes efeitos de sentido50.   

 Apesar de reconhecermos que os graus de figuratividade se 

apresentem em diferentes níveis desde a total semelhança com o referente, 

em uma extremidade, à total abstração de outro, nos games categorizamos 

tais manifestações a partir das “extremidades”, nas seguintes qualificações 

de suas formas plásticas: 

 

 

3ª. VARIÁVEL. GRAU DE FIGURATIVIDADE DAS REPRESENTAÇÕES 

VISUAIS E SONORAS 

 

 

GAMES DE ALTA FIGURATIVIDADE. Trata-se de uma linguagem que busca 

dotar a expressão visual/sonora de um reconhecimento imediato. Está 

regida por um fazer-parecer os objetos do mundo como procedimento de 

persuasão veridictório. Esses games caracterizam-se pelo intenso efeito de 

sentido de “real”. 

 

GAMES DE BAIXA FIGURATIVIDADE. Trata-se de uma linguagem que 

busca dotar a expressão visual/sonora de uma interpretação relacional. 

Está regida por um fazer-crer em metáforas plásticas como procedimentos 

de persuasão não-veridictória. Promovem rupturas com as referências do 

mundo ordinário conferindo, nos games, um intenso efeito de sentido de 

“mundos imaginários” tematizados por formas mitológicas e fantasiosas 

de uma cultura.  

                                                           
50 Entendemos por efeito de sentido “a impressão da realidade produzida pelos nossos 
sentidos. Decorre daí que os modos como os signos são figurativizados visam produzir 
uma representação da significação que por sua vez é qualificada na medida em que for 
capaz de provocar um efeito de sentido comparável com a situação real”.  (GREIMÁS; 
COURTÉS, 2008, p. 155-156). 
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 A quarta variável trata dos modos como o percurso narrativo está 

enunciado no jogo, as modalizações programadas, a estrutura formal 

(começo, meio, fim) ou não-formal (rupturas), entre outras possibilidades 

de continuidade narrativa promovidas pelos recursos tecnológicos, como 

as expansões através de links e páginas especializadas na internet:  

 

 

4ª. VARIÁVEL. PERCURSO NARRATIVO 

 

 

 a. JOGOS DE AÇÃO 

 

 O objetivo é destruir rapidamente o inimigo evitando, ao mesmo 

tempo, ser destruído. Concentram-se na movimentação rápida dos 

jogadores em um ambiente digital frequentemente saltando e desviando-

se de obstáculos pelo caminho. Fazem parte desta classificação os games 

de tiro, de esportes, de corrida e de luta. Os dispositivos de entrada no jogo 

podem ser o computador ou o console de videogame. Os periféricos 

geralmente são o controle (joystick), o mouse, o teclado e o headset (fones 

de ouvido com microfones) conectados à internet. O percurso narrativo 

apresenta inicialmente uma história contextual do tipo linear (começo, 

meio e fim) com um objetivo bem definido e a continuidade é dada pelo 

jogador que pode definir caminhos pelos quais percorrer ou explorar no 

ambiente digital (conhecido como mapa do jogo). O ponto de vista do 

jogador (modo de estar no jogo) é o ponto de vista em primeira pessoa que 

busca simular a visão binocular humana. Para potencializar essa sensação 

de presença (experiência mista) dentro do ambiente digital esse tipo de 

game recorre a cenários com alto grau de figuratividade visual/sonora 

(busca simular, por verossimilhança, o “real” utilizando-se de efeitos 
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visuais e sonoros) e a linguagem de enquadramento de cenas advindos do 

cinema.   A experiência de jogo pode ser conduzida por um único jogador 

cujo adversário é o personagem controlado pelo jogo (inteligência 

artificial) ou por múltiplos jogadores conectados através da internet. Nesse 

caso os inimigos são os outros jogadores e as ações são tomadas de acordo 

com as reações desses sujeitos que partilham e participam da mesma 

experiência de jogo simultaneamente. Entre os sujeitos observados nessa 

investigação, esse tipo de jogo demonstrou ser o predileto dos 

adolescentes de idade entre 11 e 14 anos. O game de ação Battlefield 4 

(2013), por exemplo, oferece uma narrativa formal focada no desempenho 

dos personagens (jogadores). Tem início com a evacuação de “cidadãos” 

norte-americanos de Xangai e a luta das equipes militares de resgate pela 

sobrevivência e retorno ao país de origem.    

 

 

Fig.30_____________________________________________________ 

 

 

 

  

 

  

Cena do game Battlefield 4 (2013). 
 Imagem elaborada pela autora. Coleção particular. 
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 Podemos considerar, portanto, que o sentido do game Battlefield 4 

(2013) está regido por regimes de interação que emergem da dinâmica 

relacional entre os níveis narrativo/discursivo, da expressão e da interface 

homem-máquina nos seguintes termos:  

 

 

NÍVEL DA 

INTERFACE 

HOMEM-

MÁQUINA 

 

 

* Um jogador (single player): as ações no jogo se desdobram em 
função do personagem controlado pelo jogo. 
* Múltiplos jogadores simultâneos (multiplayers on-line): as ações 
programadas no percurso narrativo do jogo (ações previstas) se 
desdobram em função das ações com os outros jogadores conectados 
(ações imprevistas que promovem a ruptura da formalidade 
narrativa). 
* Dispositivos como headset e o software Skype potencializam a 
sensação de presença dos jogadores permitindo o diálogo (oral e 
escrito) entre eles, simultâneo ao jogo (e em tempo “real”). 
 

 

NÍVEL DA 

EXPRESSÃO 

 

 

* Elementos não-verbais: composto por uma paleta cromática de 
cinzas azulados, marrons e vermelhos intensos. As figuras dos 
personagens e do ambiente são elaboradas por formas detalhadas em 
traços finos e o contorno se manifesta no contraste cromático entre 
figura e fundo. São predominantemente compostos por efeitos sonoros 
e efeitos visuais das ações no jogo (explosões, tiros) e as falas dos 
personagens são “dubladas” por vozes (como se fossem) humanas. No 
conjunto dos elementos, tentam reproduzir, por verossimilhança, a 
presença do homem no ambiente da cidade sitiada. Sinais elaborados 
por pictogramas coloridos indicam a posição dos personagens no mapa 
do jogo. 
  

* Elementos verbais:  informações, na forma de palavras e números, 
sobre o desempenho do jogo e o diálogo entre os jogadores podem ser 
manifestados na tela (se solicitado, por meio de um comando, pelo 
jogador).  
 

 

NÍVEL 

NARRATIVO/ 

DISCURSIVO 

 

 

* Narrativa contextual do tipo formal (começo, meio e fim) com um 
objetivo bem definido. O jogador pode definir caminhos pelos quais 
percorrer ou explorar o “mapa” do ambiente digital.  
* Ponto de vista em primeira pessoa (simulação da visão binocular). 
* Alto grau de figuratividade visual/sonora dos signos.  
* O enquadramento, a transição e a sequência das cenas são 
elaboradas com referência às produções cinematográficas. 
 

Quadro 03. Síntese analítica. Elaborado pela autora. 
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 Desse modo os regimes de interação se constituem na articulação 

dinâmica entre: as operações reativas “de ajustamentos” no nível da 

interface home-máquina; as estratégias cooperadas e compartilhadas entre 

múltiplos jogadores simultâneos para vencer os desafios propostos no 

percurso narrativo; as informações na tela de interface, na forma de dados 

adicionais de desempenho; os diálogos (orais) simultâneos entre os 

jogadores; as representações visuais e sonoras de alta figuratividade, 

responsivas às ações entre os jogadores (tiros, explosões, onomatopeias). 

Dessa dinâmica, por sua vez, emerge um intenso efeito de sentido de real 

potencializando o estado imersivo e a interativa entre os sujeitos durante 

a partida do jogo.  

 

 

 

b.JOGOS DE AVENTURA E REPRESENTAÇÃO DE PAPÉIS (MMORPG) 

  

 Nesses games o jogador é convocado a decifrar um mistério, a 

explorar um ambiente, coletar itens, decodificar mensagens, participar de 

um enigma complexo para a sua solução. Normalmente são baseados em 

fases com graus variados de dificuldade (levels). Nos jogos de 

representação de papéis conhecidos por RPG (Rolling Play Games), 

entretanto, as narrativas e os personagens possuem uma importância 

fundamental em relação aos outros games da categoria e uma intensa 

referencialidade na   cultura literária. Ao mesmo tempo em que propõem 

uma certa linearidade no percurso da história, do tipo jornada do herói, 

desafiam o jogador para o desenvolvimento das características iniciais do 

personagem. É possível melhorar suas qualidades (dos personagens) 

atribuindo-lhe força, experiência, riqueza, poderes, elementos mágicos 

etc., fatores decisórios para vencer as fases do jogo. O personagem adquire 

uma importância fundamental enfatizada (também) pelo ponto de vista em 

terceira pessoa. Nas comunidades de jogadores (gamers) esses 
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personagens adquirem o status de personalidade: são conhecidos pela 

narrativa que se desdobra em formato de séries contínuas dando a 

impressão de que haverá sempre um recomeço; são apresentados em 

trailers cuja elaboração visual assemelha-se aos teasers de lançamento de 

filmes acompanhados de uma música-tema geralmente produzida por uma 

banda famosa (da época de seu lançamento). Entre os sujeitos observados 

nessa investigação identificamos uma preferência por esse tipo de game 

entre os jovens de idade acima de 17 anos que, diante da identificação-

projetiva com os personagens, passam a constituir as comunidades de fãs 

através da internet.  O percurso do jogo pode ser conduzido por um único 

jogador ou por múltiplos jogadores conectados em rede aberta (MMO). 

Diferenciam-se pelos cenários tematizados em contextos épicos e 

mitológicos, com uma linguagem visual figurativa relacional decorrente 

de formas imaginárias pregnantes na cultura e na história. No game  World 

of Warcraft Mists of Pandaria (Blizzard, 2013), por exemplo,  jogadores 

assumem papéis de heróis épicos para explorar e compartilhar de um 

mundo virtual repleto de magia, mistério e aventuras. Estima-se que o 

game é o maior RPG on-line com mais de 8 milhões de jogadores no 

mundo. 

 Fig.31_____________________________________________________ 

 

Imagem da tela do game  World of Warcraft Mists of Pandaria (Blizzard, 

2013). Elaborada pela autora. Coleção particular. 
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NÍVEL DA 

INTERFACE 

HOMEM-

MÁQUINA 

 

 

* Um jogador (single player): as ações no jogo se desdobram em 
função do personagem controlado pelo jogo. 
* Múltiplos jogadores simultâneos (multiplayers on-line): as ações 
programadas no percurso narrativo do jogo (ações previstas) se 
desdobram em função das ações com os outros jogadores conectados 
(ações imprevistas que promovem a ruptura da formalidade 
narrativa). 
* Dispositivos como headset e o software Skype potencializam a 
sensação de presença dos jogadores permitindo o diálogo (oral e 
escrito) entre eles, simultâneo ao jogo (e em tempo “real”). 
 

 

NÍVEL DA 

EXPRESSÃO 

 

 

* Elementos não-verbais: composto por uma paleta cromática de 
intenso contraste dos tons complementares. As figuras dos 
personagens e do ambiente são elaboradas por formas detalhadas em 
traços característicos das histórias em quadrinhos (HQ) e o contorno 
se manifesta, tanto nos limites da figura do personagem em tons de 
cinzas, quanto no contraste cromático entre figura e fundo. São 
predominantemente compostos por efeitos sonoros e efeitos visuais 
das ações no jogo (explosões, tiros) e as falas dos personagens são 
“dubladas” por vozes zoomórficas e fantasiosas (não buscam a 
verossimilhança com a voz humana). Cada personagem possui uma 
música-tema (single) que se manifesta quando conquistam uma fase do 
jogo. No conjunto dos elementos, criam um cenário mitológico 
habitado por personagens zoomórficos. Sinais elaborados por 
pictogramas coloridos indicam a posição dos personagens no mapa do 
jogo. 
  

* Elementos verbais:  informações, na forma de palavras e números, 
sobre o desempenho do jogo e o diálogo entre os jogadores podem ser 
manifestados na tela (se solicitado, por meio de um comando, pelo 
jogador).  
 

 

NÍVEL 

NARRATIVO/ 

DISCURSIVO 

 

 

* Narrativa contextual do tipo formal (começo, meio e fim) com um 
objetivo bem definido Narrativa contextual do tipo linear (jornada do 
herói) com um objetivo bem definido.  
* A continuidade narrativa é dada pelo formato de séries de jogo o 
que atribui à jornada do herói um recomeço constante. O jogador 
percorre um mapa de jogo bem definido, linear e contínuo. 
* Ponto de vista em terceira pessoa (representação por meio do 
personagem e do cenário). O jogador é o espectador da cena.  
* Baixo grau de figuratividade visual/sonora com o predomínio de 
formas simbólicas (relacionais) que buscam referências no imaginário 
cultural e nas sociedades antigas.  
* O enquadramento, a transição e a sequência das cenas são 
elaboradas com referência aos quadrinhos (HQ´s). 
 

Quadro 04. Síntese analítica. Elaborado pela autora. 
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 Nesse tipo de game, os regimes de interação se constituem na 

articulação dinâmica entre: as operações reativas “de ajustamentos” no 

nível da interface home-máquina; as estratégias e decisões, tomadas de 

modo individual, visando o desenvolvimento dos atributos dos 

personagens como diferencial competitivo; informações na tela na forma 

de dados dos atributos e conquistas dos personagens (os cards digitais); os 

diálogos (orais) simultâneos entre os jogadores; as representações visuais 

e sonoras estabelecidas na arbitrariedade dos signos de baixa 

figuratividade; as  músicas-tema (singles) dos personagens. Dessa 

dinâmica, por sua vez, emerge um intenso efeito de sentido regido por um 

“fazer-crer” em um mundo fantasioso e imaginário, condição para a 

potencialização da imersão e da interatividade entre os sujeitos.  

 

 

 

c.JOGOS DE SIMULAÇÃO 

 

 Os jogos de simulação, podem ser de dois tipos: Sims e Sandbox.  

 Os conhecidos como Sims tentam reproduzir sistemas, máquinas e 

experiências utilizando, no nível da expressão, o alto grau de 

figuratividade dos signos comumente ambientando contextos que simulam 

situações “reais”. Em função da complexidade e exatidão das operações 

homem-máquina que proporcionam por meio de dispositivos periféricos, 

podem ser utilizados tanto para treinamentos, como nas situações de 

trânsito, como também nas simulações de processos, voltadas para a 

construção e administração regular de uma estrutura social ou econômica 

(conhecidos como jogos sociais). O objetivo desse tipo de game não é 
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derrotar um adversário, mas construir algo dentro do processo, envolvendo 

compreensão, controle e tomada de decisão.  

 As simulações conhecidas como Sandbox não apresentam uma 

meta intrínseca. O processo de construir e manter seu próprio sistema 

incorpora as metas permanentes de manutenção do equilíbrio desse 

sistema, seja evitando problemas ou comportamentos inadequados. Os 

games Sandbox, em comparação aos games Sims, exploram com maior 

intensidade as habilidades criativas do jogador (do que a simulação de 

ações operacionais) pois permitem a construção personalizada e constante 

do ambiente digital a partir de um conjunto de elementos fornecidos que 

variam de acordo com as temáticas em jogo. Em sua maioria, oferecem 

uma linguagem visual/sonora de baixa figuratividade por meio de formas 

que representam pessoas, casas, animais, cidades, etc. Também é possível 

interagir com outros jogadores desde que, conectados através da internet, 

seja oferecido um “convite”. Essa participação porém se transforma em 

observação, ou seja, o convidado-jogador atua apenas como “espectador”. 

A situação de conflito e disputa entre múltiplos jogadores simultâneos se 

altera nas “salas de jogos” disponibilizadas na internet (os servers).  Entre 

os sujeitos observados em nossas investigações, a preferência pelos games 

Sandbox ocorreu entre crianças de 6 a 10 anos e os games Sims, entre 

adolescentes e jovens, a partir dos 12 anos. 

 O game Sandbox CityVille (2013), por exemplo, simula-se a gestão 

do ambiente da cidade em relação ao ambiente rural. O jogador assume o 

papel de “prefeito” e lhe cabe o desafio da tomada de decisões estratégicas 

para a solução de problemas no trânsito, na política, na educação, na saúde, 

na habitação e nos insumos de manutenção da cidade e do campo.  
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Fig.32___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DA 

INTERFACE 

HOMEM-

MÁQUINA 

 

 

* Tanto no modo único jogador quanto no modo múltiplos 
jogadores, as ações no jogo se desdobram em função das dificuldades 
propostas pelas temáticas do ambiente de jogo (AI) e simultaneamente, 
em resposta às ações do(s) jogador(es) diante de tais dificuldades.  Não 
permitem (com raras exceções, como no game Minecraft) a adição de 
dispositivos tecnológicos periféricos.  
 

 

NÍVEL DA 

EXPRESSÃO 

 

 

* Elementos não-verbais: os games do tipo sandbox são compostos 
por uma paleta cromática de intenso contraste dos tons 
complementares. As figuras dos personagens e do ambiente são 
elaboradas por formas abstratas relacionais e o contorno se manifesta 
nos limites da figura do personagem. Nesses games os efeitos sonoros 
são pouco manifestos porém os efeitos visuais ganham uma forte 
importância informacional. Os games do tipo Sims recorrem a traços 
detalhados e contornos conformados no contraste cromático entre 
figura e fundo. Buscam um intenso efeito de sentido de “real”, em sua 
maioria, simulando a representação de situações, efeitos sonoros, 
efeitos visuais e ações do mundo ordinário. No conjunto dos elementos, 

Imagem de tela do game sandbox CityVille (2013). Imagem elaborada 

pela autora. Coleção particular. 
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nos games Sandbox emergem cenários fantasiosos e imaginários. Nos 
games Sims emergem ambientes simulados com um intenso efeito de 
sentido de real. 
  

* Elementos verbais:  informações, na forma de palavras e números, 
sobre o desempenho no se manifestam continuamente na tela.  

 

NÍVEL 

NARRATIVO/ 

DISCURSIVO 

 

 

* Games Sandbox e Sims: apesar de não ser identificada a princípio 
(como na jornada do herói, por exemplo) a narrativa se constitui nas 
temáticas dos ambientes digitais através das modalizações das ações 
do jogador em resposta aos desafios propostos pelo jogo (AI). 
Oferecem uma narrativa do tipo linear não-revelada que pode deflagrar 
a vitória (níveis avançados de dificuldade de gestão e controle do 
sistema) ou a derrota (falência do sistema). Nos games Sandbox, o 
jogador tem a sensação de assumir a posição de “ser o criador” e 
“personagem principal” do sistema digital. 
 
Games Sandbox: ponto de vista em terceira pessoa (representação 
através de personagem). Baixo grau de figuratividade sonora e visual 
com a predominância de formas simbólicas para representar objetos, 
pessoas, animais, casas, veículos, etc. Predominância de referências dos 
desenhos de animação.  
 

Games Sims: ponto de vista em primeira pessoa (visualização do jogo 
a partir da visão e posição do personagem). Alto grau de figuratividade 
sonora e visual. Predominância de referências de situações “reais” 
advindas do “mundo natural”.  
 

Quadro 05. Síntese analítica. Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 Nesses games, os regimes de interação se constituem na articulação 

dinâmica entre: as operações reativas “de ajustamentos” no nível da 

interface home-máquina regidas ações previstas como desafios oferecidos 

pelo jogo (AI); os dispositivos de acoplamento sensório-motor que 

intensificam as sensações corporais dos jogadores e potencializam o efeito 

de presença no ambiente digital simulado; as elaborações criativas para 

construir os cenários de jogo e “habitá-los”; as estratégias de manutenção 

e controle dos sistemas digitais de acordo com suas temáticas; as 

informações na tela, na forma de pictogramas ou gráficos, sobre os dados 

de manutenção dos sistemas; os diálogos simultâneos (orais) entre os 

jogadores. Dessa dinâmica, nos games Sandbox emerge um intenso efeito 
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de sentido regido por um “fazer-crer” em um mundo fantasioso e 

imaginário, condição para a potencialização da imersão e da interatividade 

entre os sujeitos. Por outro lado, nos games Sims emerge um intenso efeito 

de sentido de real, simulando espaços e situações que podem ser 

“experimentadas” como se fossem a própria ocorrência no mundo 

ordinário.  

 

 

 

 d. JOGOS DE ESTRATÉGIA 

 

 

 

 Nos jogos do tipo estratégia, os RTS (Real Time Strategies) os 

jogadores devem administrar um conjunto limitado de recursos para 

atingir uma meta específica em tempo real. A gestão desses recursos 

implica em decisões de quando e como colocá-los em ação e geralmente 

incide sobre temáticas variadas que vão desde a construção de edifícios ao 

desempenho e liderança, em batalhas de curta duração (minigames), dos 

integrantes de uma equipe. As estratégias são baseadas na avaliação 

comparativa que o jogador faz frente aos recursos e decisões dos 

oponentes para a solução dos desafios. O tempo para a tomada de decisões 

é um fator importante nesse tipo de jogo que possui partidas periódicas 

com duração média entre vinte e quarenta minutos cada. Os oponentes 

podem ser outros jogadores simultâneos conectados pela internet (modo 

multiplayers nos servers de jogo) ou pode ser realizado no modo único 

jogador, neste caso sendo desafiado pelas equipes e dificuldades 

controladas pelo jogo (AI). Entre os sujeitos observados em nossa 

investigação a predileção por esse tipo de jogo ocorreu na faixa de idade 

dos 16 aos 20 anos. A motivação para o jogo é a disputa de ranking entre 

as equipes que pode, inclusive ser divulgado e compartilhado nas redes 
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sociais.  Formadas entre amigos (da escola ou da faculdade), combinam 

previamente o horário e a sala de jogo (servers multiplayers) para 

utilizarem o ambiente digital como um lugar, sobretudo, de encontro e 

entretenimento coletivo (de modo mais intenso do que em outros tipos de 

games multiplayers).   

 O game League of Legends (Riot Games, 2013), por exemplo, 

caracteriza-se pela na tomada de decisões estratégicas em tempo real. Para 

ser jogado entre equipes on-line (multiplayers) o objetivo é progredir no 

ambiente digital impedindo que a equipe adversária alcance o ponto 

central do mapa do jogo. Cada partida tem duração média de quarenta 

minutos e os jogadores não podem desistir de participar durante o jogo sob 

a ameaça de ser “banido” permanentemente. 

 

Fig.33_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem da tela do Game League of Legends (Riot Games, 2013). 

Imagem elaborada pela autora. Coleção particular. 
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NÍVEL DA 

INTERFACE 

HOMEM-

MÁQUINA 

 

 

* Um jogador (single player): as ações no jogo se desdobram em 
função do personagem controlado pelo jogo. 
* Múltiplos jogadores simultâneos (multiplayers on-line): as ações 
programadas no percurso narrativo do jogo (ações previstas) se 
desdobram em função das ações com os outros jogadores conectados 
(ações imprevistas que promovem a ruptura da formalidade 
narrativa). 
* Dispositivos como headset e o software Skype potencializam a 
sensação de presença dos jogadores permitindo o diálogo (oral e 
escrito) entre eles, simultâneo ao jogo (e em tempo “real”). 
 

 

NÍVEL DA 

EXPRESSÃO 

 

 

* Elementos não-verbais: composto por uma paleta cromática de 
intenso contraste dos tons complementares. As figuras dos 
personagens e do ambiente são elaboradas por formas detalhadas em 
traços característicos das histórias em quadrinhos (HQ) e o contorno 
se manifesta, tanto nos limites da figura do personagem em tons de 
cinzas, quanto no contraste cromático entre figura e fundo. São 
predominantemente compostos por efeitos sonoros e efeitos visuais 
das ações no jogo (explosões, tiros). Os personagens não possuem 
“falas” (manifestações orais. No conjunto dos elementos, criam um 
cenário mitológico habitado por personagens-heróis. Sinais elaborados 
por pictogramas coloridos indicam a posição dos personagens no mapa 
do jogo. 
  

* Elementos verbais:  informações, na forma de palavras e números, 
sobre o desempenho do jogo e o diálogo entre os jogadores podem ser 
manifestados na tela (se solicitado, por meio de um comando, pelo 
jogador).  
 

 

NÍVEL 

NARRATIVO/ 

DISCURSIVO 

 

 

* Narrativa do tipo formal com um objetivo bem definido para o 
mapa do jogo. Não explora características ou desenvolvimento de 
histórias (extensões narrativas) e atributos de personagens.  
* Ponto de vista em terceira pessoa no qual o jogador é o espectador 
da cena travestido pelo seu personagem que o representa, por sua 
vez, no ambiente digital.  
* Visualização simultânea do trajeto das equipes no mapa do jogo e 
das ações individuais dos jogadores. 
* Baixo grau de figuratividade sonora e visual (predominância de 
formas simbólicas, relacionais). 
 

Quadro 06. Síntese analítica. Elaborado pela autora. 

 

 

 

 Nesses games, os regimes de interação se constituem na articulação 

dinâmica entre: as ações dos sujeitos que ocorrem em operações múltiplas 

e simultâneas nas quais cada participante, organizados em equipes, assume 

uma posição e uma função no jogo (o que se processa é um conjunto de 
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ações que se complementam e nas quais cada integrante deve confiar na 

ação do outro para realizar um “fazer comum” em busca do objetivo do 

jogo); as estratégias e o compartilhamento das ações da equipe são 

organizadas por um dos integrantes escolhidos como líder do grupo e para 

o qual os demais contribuirão;  as informações na tela na forma de dados 

do ranking de conquistas das equipes; as informações sobre as 

características de força e destreza do conjunto de personagens que podem 

ser escolhidos para representar os jogadores no jogo (que variam de acordo 

com a temática dos jogos); os diálogos (orais) simultâneos entre os 

jogadores; os efeitos visuais/sonoros no contexto do cenário do jogo, 

responsivos às ações desempenhadas pela equipe. 

 

 Percebemos que a partir dessa tipologia inicial de games (ação, 

aventura, representação de papéis, simulação e estratégia) outros passaram 

a ser desenvolvidos incorporando e mesclando aspectos, objetivos, 

narrativas, personagens, temas, modos de participação nos ambientes 

digitais, para fins específicos de uso na cultura. Finalidades que não visam, 

a princípio, a oferta apenas de um modo de entretenimento, mas que se 

utilizam de suas formas lúdicas dos games para apresentar temas e 

desenvolver habilidades de diferentes ordens.  Entre tais apropriações 

podemos citar:  

 

 

e. JOGOS DE PASSATEMPO (Time Killers) 

 

 

 Fazem parte dessa modalidade os games do tipo quebra-cabeças, 

montagem de palavras, de associação de cores, formas etc. Baseados em 

níveis de dificuldades (fases), raramente envolvem uma história (uma 

narrativa no sentido convencional do termo). O objetivo é solucionar um 
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problema ou uma série de problemas sem ter que controlar um personagem 

ou mesmo, ser representado por um. No game CandyCrush (2013), por 

exemplo, o objetivo é marcar o maior número de pontos a partir do 

agrupamento de “balas” da mesma cor, no formato de trincas. Os regimes 

interacionais se configuram, entretanto, fora do ambiente digital do jogo, 

em extensões que se manifestam pela divulgação do ranking de 

desempenho individual nas redes sociais (Facebook).  

 

 

Fig.34_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DA 

INTERFACE 

HOMEM-

MÁQUINA 

 

 

* Um jogador (single player): as ações no jogo se desdobram em 
função da programação de combinações e dificuldades possíveis dos 
elementos controlados pelo jogo (AI). Não há a possibilidade de 
conexões com dispositivos periféricos. Tratam-se de aplicativos que 
podem ser acessados tanto em dispositivos móveis (smartphones e 
tablets) quanto em computadores.  

 

NÍVEL DA 

EXPRESSÃO 

 

 

* Elementos não-verbais: composto por uma paleta cromática de tons 
vibrantes, os elementos visuais se caracterizam por figuras 
geométricas e sinuosas. Os sons, pouco elaborados, manifestam-se em 
efeitos sonoros de onomatopeias, que cumprem uma certa função 
informacional de erros e acertos. 
  

Imagem de tela do game CandyCrush (2013). Imagem elaborada 

pela autora. Coleção particular. 
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* Elementos verbais:  informações na forma de palavras e números, 
sobre o desempenho no jogo, manifestam-se continuamente na tela.  
   

 

NÍVEL 

NARRATIVO/ 

DISCURSIVO 

 

 

* Narrativa não apresentam uma narrativa formalizada.  
* A continuidade é dada por níveis de dificuldade das combinações 
programadas pelo jogo.  
* Baixo grau de figuratividade visual/sonora com o predomínio de 
formas geométricas abstratas.  
 

Quadro 07. Síntese analítica. Elaborado pela autora. 

 

 

f. JOGOS EDUCATIVOS 

  

 Também conhecidos como “jogos sérios” pelos educadores 

(pressupõe-se que não se trata de mero entretenimento), são desenvolvidos 

especificamente para fins pedagógicos. Baseiam-se na aquisição de 

conhecimento pela prática simulada de conteúdos que podem, em alguns 

casos, incorporar também simulações de situações do mundo ordinário.  

Embora a educação possa ser uma meta específica, vários fatores 

motivacionais e cognitivos são estimulados nos games o que nos permite 

dizer que, além da obtenção e aplicação de conhecimentos, outras formas 

de aprendizado atuam na maioria deles. Estima-se que podem melhorar as 

habilidades físicas e mentais, proporcionando um treinamento para certas 

profissões.  

 O game Divida e Conquiste (2013), por exemplo, foi desenvolvido 

para auxiliar crianças de idade entre seis e sete anos na resolução de contas 

de divisão matemática.  
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Fig.35_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

NÍVEL DA 

INTERFACE 

HOMEM-

MÁQUINA 

 

 

* Um jogador (single player): as ações no jogo se desdobram em 
função da programação de combinações e dificuldades possíveis dos 
elementos controlados pelo jogo (AI). Não há a possibilidade de 
conexões com dispositivos periféricos e em sua maioria são 
disponibilizados em sites especializados. 

 

NÍVEL DA 

EXPRESSÃO 

 

 

* Elementos não-verbais: as paletas cromáticas se manifestam em 
tons relacionados culturalmente pelos temas propostos pelo 
“conteúdo” educativo (como marrons, na história e geografia; 
vermelhos e verdes, na matemática). Os elementos visuais se 
caracterizam por figuras geométricas, personagens antropomórficos 
elaborados por traços simples, palavras e números elaborados por 
formas de alta legibilidade. Os sons, pouco elaborados, manifestam-se 
em efeitos sonoros de onomatopeias, que cumprem uma certa função 
informacional de erros e acertos. 
  

* Elementos verbais:  informações na forma de palavras e números, 
sobre o desempenho no jogo, manifestam-se continuamente na tela.  
   

 

NÍVEL 

NARRATIVO/ 

DISCURSIVO 

 

 

* Narrativa não apresentam uma narrativa formalizada.  
* A continuidade é dada por níveis de dificuldade das combinações 
programadas pelo jogo.  
* Baixo grau de figuratividade visual/sonora com o predomínio de 
formas geométricas abstratas.  
 

Quadro 08. Síntese analítica. Elaborado pela autora. 

 

Imagem de tela do game Divida e Conquiste(2013). Disponível em: 

http://www.gameseducativos.com/divida-e-conquiste/matematica. 

 Acesso em maio de 2014. 

 

 

http://www.gameseducativos.com/divida-e-conquiste/matematica
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g. JOGOS PUBLICITÁRIOS (ADVERGAMES) 

 

 

 O advergame é um game produzido com a intenção de divulgar um 

produto, uma marca ou uma ação e teve sua origem no advertiming:  ato 

de usar o entretenimento como estratégia de marketing. As características 

do produto, por exemplo suas propriedades nutritivas e energéticas, são 

utilizadas como recursos narrativos e na medida em que os obstáculos são 

vencidos, os sujeitos são gratificados por pontos que podem ser trocados 

posteriormente por prêmios.  

 No game Jogo do Galileu (Guaraná Antártica, 2010) o objetivo é 

chutar a bola o mais longe possível, atribuindo a força do chute às 

propriedades energéticas do guaraná, substância que compõe a bebida. Um 

indicador de intensidade e um indicador de ângulo do chute auxiliam na 

mensuração dos pontos conquistados. 

 

Fig.36_____________________________________________________ 

 

 

 

 

Imagem de tela do game Jogo do Galileu( Guaraná Antártica, 2010). Disponível 

em: http://advergame  -marketing.blogspot.com.br/2010/07/guarana-

antarctica-lanca-game-dupla.html. Acesso em janeiro de 2013. 
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NÍVEL DA 

INTERFACE 

HOMEM-

MÁQUINA 

 

 

* Um jogador (single player): as ações no jogo se desdobram em 
função da programação de combinações e dificuldades possíveis dos 
elementos controlados pelo jogo (AI). Não há a possibilidade de 
conexões com dispositivos periféricos e em sua maioria são 
disponibilizados em sites especializados. 

 

NÍVEL DA 

EXPRESSÃO 

 

 

* Elementos não-verbais: as paletas cromáticas se manifestam em 
tons relacionados ao produto ou serviço publicizado. Os sons, pouco 
elaborados, manifestam-se em efeitos sonoros de onomatopeias, que 
cumprem uma certa função informacional de erros e acertos. 
  

* Elementos verbais:  informações na forma de palavras e números, 
sobre o desempenho no jogo, manifestam-se continuamente na tela.  
   

 

NÍVEL 

NARRATIVO/ 

DISCURSIVO 

 

 

* Narrativa não apresentam uma narrativa formalizada nem 
continuidade na forma de níveis de dificuldade.  
* Baixo grau de figuratividade visual/sonora com o predomínio de 
formas e elementos gráficos tematizados pelo produto ou serviço 
publicizado.  

Quadro 09. Síntese analítica. Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

h. JOGOS BASEADOS EM NOTÍCIAS (NEWSGAMES) 

 

 

 Nesses games a narrativa é construída com base em uma matéria 

investigada no jornalismo, seja por sua relevância social, seja por sua 

relevância histórica. Com o objetivo de simular um acontecimento, por 

exemplo, a notícia é narrativizada em formato de game dando ao jogador 

a possibilidade de experienciar o fato na forma de entretenimento, 

assumindo ou subvertendo papéis ou até mesmo o próprio desfecho.  

 O newsgame De Volta a 1964 (Editora Abril, 2014), por exemplo, 

permite ao participante escolher como reagiria durante a derrubada do 

governo democrático de João Goulart (que resultou no golpe de 1964 no 

Brasil) e como se colocaria em relação a diversas situações que se 

seguiram à implantação da ditadura militar no país. 
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Fig.37_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

NÍVEL DA 

INTERFACE 

HOMEM-

MÁQUINA 

 

 

* Um jogador (single player): as ações no jogo se desdobram em 
função da programação de combinações e dificuldades possíveis dos 
elementos controlados pelo jogo (AI). Não há a possibilidade de 
conexões com dispositivos periféricos e em sua maioria são 
disponibilizados em sites especializados. 

 

NÍVEL DA 

EXPRESSÃO 

 

 

* Elementos não-verbais: as paletas cromáticas se manifestam em 
tons relacionados ao tema proposto pela investigação jornalística. Os 
sons, pouco elaborados, manifestam-se em efeitos sonoros de 
onomatopeias e diálogos (dublados pela voz humana) que cumprem a 
função de informar sobre os acontecimentos do período (narrar).  
  

* Elementos verbais:  informações na forma de palavras e números, 
sobre o desempenho e fases do jogo, manifestam-se continuamente na 
tela.  
   

 

NÍVEL 

NARRATIVO/ 

DISCURSIVO 

 

 

* Narrativa apresentam uma narrativa formalizada com 
possibilidades de extensões através de links e hipertextos. 
* Alto grau de figuratividade visual/sonora com o predomínio de 
formas e elementos gráficos tematizados pelo tema.  

Quadro 10. Síntese analítica. Elaborado pela autora. 

 

 

 Em síntese, nesse capítulo sugerimos uma tipologia dos games 

decorrente de nosso modo analítico de observar os processos de 

Imagem da tela do newsgame “De Volta a 1964” (Editora Abril, 2014). Disponível 

em: http://www.super.abril.com.br/jogo-ditadura-militar. Acesso em maio de 

2014. 

 

http://www.super.abril.com.br/jogo-ditadura-militar


147 

 

significação e os regimes interacionais que surgem durante a experiência 

de jogo.  Para isso, consideramos não apenas os gêneros narrativos 

presentes, habitualmente utilizados para a classificação dos games, mas 

também as características tecnológicas do ambiente digital que permitem 

o acesso e a participação de mais de um sujeito no jogo e a ampliação do 

efeito de presença decorrente do acoplamento de dispositivos periféricos, 

como o uso de headset e aplicativos de comunicação (oral e escrita) 

simultâneas. 

  Os games assinalados em nossas observações de ação, aventura e 

RPG, simulação e estratégia são apenas alguns exemplos que 

consideramos relevantes para a demonstração de nossa metodologia por 

identificarmos a predileção dos sujeitos observados nessa investigação 

pelos títulos analisados. Vale-nos ressaltar que outros tipos de games 

surgem a todo instante e tomamos, como ponto de partida para a 

proposição dessa classificação fundamental, os modos de hibridização das 

quatro variáveis que consideramos elementos retóricos condicionantes dos 

regimes de interação acionados: o número de participantes e 

potencialidades tecnológicas dos dispositivos; o ponto de vista dos sujeitos 

no ambiente digital; os graus de figuratividade no nível da expressão 

visual/sonora; o percurso narrativo. Ainda que os games de passatempo, 

educativos, publicitários, baseados em notícia não permitam o 

acoplamento de dispositivos tecnológicos, interessa-nos observá-los como 

modos de travessia que nessa investigação tratamos como a apropriação 

das potencialidades do ambiente digital dos games para outros campos.  

 No próximo capítulo, analisaremos em profundidade os regimes de 

interação e os modos como se dão as travessias do nosso recorte empírico, 

o game Minecraft, com o intuito de avaliarmos nossos pressupostos e 

hipóteses.  
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6. GAME MINECRAFT 
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6.1 MODOS DE PRESENÇA  

 

 

 

 Como vimos no capítulo anterior, Sandbox é uma entre as 

classificações de games de simulação que se caracteriza por reproduzir 

sistemas e experiências da vida ordinária com o objetivo de permitir que  

os sujeitos (jogadores) tenham a possibilidade, ainda que simbólica, de 

explorar, construir e administrar universos digitais. Originário do inglês, 

sandbox metaforiza nos ambientes digitais dos games, o sentido original 

do termo, proveniente da aglutinação das palavras sand (areia) e box 

(caixa). A psicopedagogia (BROUGÈRE, 2004; KISHIMOTO, 1998) nos 

demonstra que por meio da construção em areia, com montagens de 

objetos simbólicos, as projeções inconscientes das crianças ocorrem 

conectadas com possíveis reelaborações que se tornam criativas e 

reveladoras.  Ao brincar, jogar, imaginar na caixa de areia elas 

desenvolvem habilidades e competências, absorvem valores como o certo 

e o errado, promovem a interação e a sociabilização - uma vez que o 

espaço físico leva as crianças a planejarem, juntas, o que irão criar. Além 

disso, segundo Brougère (2004):  

 

Os sentidos também são trabalhados por meio dessa interação, como 

textura e temperatura através do fato, visão, olfato (aromas diferentes) 

e audição (escutar o coleguinha). Respeito do limite do outro e 

curiosidade também são consequências da brincadeira. (BROUGÈRE, 

2004, p. 24). 

 

 

 Emprestando o conceito da “caixa de areia” destinada às 

brincadeiras de crianças em escolas, parques e praças, os games sandbox 

caracterizam-se pela exploração e construção do ambiente digital pelo 

jogador, dando-lhe a sensação de liberdade criativa. Esses games 

apresentam uma narrativa mínima que prevê uma temática inicial e 
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objetivam, em sua maioria, a gestão de cidades, de fazendas, de 

organizações, de universos operacionalizados por papéis a serem 

desempenhados e geridos pelos personagens do jogo. Implicam, por sua 

vez, tomadas de decisões, monitoramento de áreas, de comportamentos, a 

gestão financeira, de insumos, de assistência básica (saúde, transporte, 

educação, alimentação), sobretudo de ações assertivas para a manutenção, 

controle e governança do sistema.  

 O game Minecraft51 (2009) surge nessa classificação, a partir de um 

projeto experimental independente52, idealizado e desenvolvido pelo 

sueco Markus Alexej Persson conhecido nas comunidades de gamers por 

"Notch" que é também o fundador do Estúdio Mojanga AB (2010), 

atualmente dirigido por seu amigo e game-designer Jens Bergensten 

("Jeb"). Minecraft apresenta a temática de mineração e coleta de recursos 

da natureza, no nível narrativo/discursivo, e a aparência dos jogos digitais 

de 8 e 16 bits da década de 1980 que se constitui, no nível da expressão, 

por uma linguagem visual/sonora de baixa figuratividade, composta por 

unidades gráficas quadradas e coloridas que podem ser combinadas para 

compor representações no ambiente digital do game.  

 Acredita-se que o interesse crescente de jogadores pelo game, desde 

sua versão experimental, fez da linguagem visual de Minecraft marca 

registrada do seu marketing contemporâneo. Assim observamos que em 

uma geração de dispositivos tecnológicos que buscam cada vez mais 

simular o real por meio de uma linguagem visual de alta figuratividade, 

Minecraft manteve sua linguagem de baixa figuratividade, incorporando a 

                                                           
51 O game está disponível gratuitamente no site https://minecraft.net/ para instalação 
em computadores pessoais. Também existe a versão para consoles. Acessórios, mapas 
temáticos, adereços e ferramentas podem ser anexados ao game mediante sua 
compra na loja virtual própria.   
52 Os projetos experimentais, ou independentes, de games são conhecidos como indie 
games. Normalmente são desenvolvidos por estudantes universitários e não possuem 
patrocínio de marcas ou financiamento para a produção comercial. (NOVAK, 2010). 

https://minecraft.net/
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ela as tecnologias de interação, comunicação e de tridimensionalidade 

presente nos games de terceira geração. 

 Uma vez coletado e construído um inventário suficiente de 

recursos, os jogadores utilizam estas aquisições para conceber casas, 

abrigos, cidades, paisagens, qualquer tipo de arquitetura e paisagem que 

vão se configurando através de unidades visuais quadriculadas.  Minecraft, 

assim como os demais games da mesma categoria, também é conhecido 

como o “Jogo de Deus” (NOVAK, 2010). Sem querer aferir pertencimento 

religioso, o que se recupera nesse sentido é o fato de permitir que o jogador 

tenha a sensação de atuar como “criador onipresente de universos digitais” 

elaborados à sua própria vontade e governança. Isso se acentua ainda mais 

em Minecraft pois apresenta como característica o fato de que, mesmo no 

modo múltiplos jogadores, apenas um jogador pode assumir o papel de 

criador do mundo. Os demais atuam, colaborativamente ou 

individualmente, como coadjuvantes regidos sob a vontade do “dono” do 

jogo.   

 Assumindo a poética das caixas de areia e as unidades de pixels 

(Fig.39) como unidades de formantes plásticos do seu ambiente digital, o 

game Minecraft parece caminhar na contramão das representações visuais 

dos games de terceira geração.  Enquanto em sua maioria estes são 

constituídos por uma figuratividade que busca criar efeitos de sentido de 

similaridade com o que concebemos como “mundo natural” (fazer-

parecer), Minecraft configura-se simbolicamente e de modo arbitrário 

(fazer-crer), através de formas quadriculadas e cúbicas (Fig.40). Tal como 

na pintura impressionista (França, séc. XIX), os pontos (da pintura) 

equivalem aos pixels multicoloridos e apenas no conjunto, em sua 

totalidade, podem ser percebidos como representações.  
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Fig.39_____________________________________________________ 

         

  

 

 

 

 

 

Fig.40_____________________________________________________ 

 

       

   

 

 

 

 

 Ao adentrarmos o ambiente digital do game percebemos 

ecossistemas biológicos (organismos da fauna e da flora) sob constante 

ação das intempéries climáticas, geológicas e marítimas. De acordo com 

Harper (2007) o conjunto desses sistemas é conhecido, no campo de 

estudos das ciências naturais e da terra, como bioma. Minecraft, simula no 

Detalhe aproximado dos pixels em escala cromática na tela de um 

computador. Quando uma imagem está em baixa resolução é possível 

perceber a presença dos pixels que a compõem.  Diz-se, nesse caso, 

que a imagem granulou. Elaborado pela autora. 

Formantes visuais elementares do game Minecraft. Unidades 

quadriculadas e cúbicas são utilizadas para criar o ambiente do jogo 

e seus respectivos personagens. Marrom, verde, cinza manifestam-

se com categoria cromática primária. Elaborado pela autora. 
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ambiente digital, os mecanismos dos biomas ordinários prevendo a 

formação de comunidades (animais, plantas, pessoas, insetos etc.) que 

vivem, interagem e alteram o ambiente físico (territórios, lagos, 

montanhas, cascatas, plantações, solo); que sofrem alterações por fatores 

motivados pelo próprio ambiente (como sol, chuva, dia, noite, calor, frio, 

gelo, vento) mas sobre as quais também atuam os sujeitos no game (os 

jogadores) promovendo modificações em todo o sistema.  Reiterado no 

nível da expressão, o bioma de Minecraft manifesta-se na categoria 

cromática através do marrom, para representar o solo; do verde, para 

representar a vegetação e a flora; do cinza, para representar as rochas e 

pedras fazendo acréscimos de outras cores na medida em que os 

organismos e territórios vão se manifestando.    

 Ainda que a narratividade do jogo não se constitua como uma 

jornada clássica do herói (narrativa formal) percebemos sua presença na 

fruição e no desencadeamento de ações como minerar, coletar, capturar, 

equilibrar o sistema de recursos naturais do ambiente que servirão de 

matéria-prima.  Ao mesmo tempo, permite ao jogador arquitetar e habitar 

um espaço personalizado ao seu modo.  

 Antes de se inserir no jogo, o ambiente virtual do Minecraft oferece 

ao jogador campos tridimensionais aleatórios (Fig.41) e infinitos para 

serem escolhidos, diferenciados pelas temáticas pré-programadas dos 

biomas, que no jogo são chamados de "mapas". O segundo passo, é criar 

um mundo a habitar a partir dessa paisagem simulada do ecossistema 

escolhido e do conjunto de ferramentas dadas pela interface para 

manipulá-la: para conseguir blocos de madeira, é necessário cortar 

árvores; para os blocos de pedra, precisa-se minerar o chão; matar ovelhas, 

para ganhar blocos de lã que servirão para aquecer; caçar animais para 

alimentar-se; construir armas para defender-se de animais selvagens; 

explorar e reflorestar paisagens para a construção de projetos de abrigos e 

cidades. Modificando a paisagem inicial, inabitada e perigosa, o jogador 
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se vê diante de desafios sem ideia clara do que pode ou deve ser feito, de 

qual é o objetivo do jogo ou que perigos podem estar presentes. Com 

pouca informação visual e auditiva, o jogador se vê desafiado, sobretudo 

a gerar um mundo criativo a partir da exploração aleatória do ambiente 

digital.  

 

 

 Fig.41_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

MINECRAFT 

Tela inicial do game. 

 

Um conjunto de diferentes 

ecossistemas é oferecido para 

ser explorado pelo jogador. 

Árvores deverão ser 

derrubadas, matas deverão 

ser devastadas e animais 

deverão ser caçados. Captura, 

construção, manutenção e 

fuga são as ações necessárias 

para a sobrevivência no jogo.  

A barra situada no campo 

inferior demonstra, durante o 

jogo, o inventário de recursos 

obtidos na exploração do 

ambiente: armas, alimentos, 

blocos de construção, poções 

mágicas, lã para proteção 

contra o frio.  
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 Imagens elaboradas pela autora, junho de 2014. 

 

  

  

 Minecraft apresenta-nos enunciados de fazer (minerar, coletar, 

capturar, equilibrar) regendo enunciados de estado dos sujeitos 

(jogadores) que devem (estado modal do dever) e querem (estado modal 

do querer) minerar o bioma para obter insumos e assim construir abrigos; 

podem (estado modal do poder) construir de acordo com seu próprio 

imaginário, regidos pela sensação de atuar como o “criador onipresente” 

(estados modais de parecer e ser); o conhecimento progressivo (estado 

modal do saber) sobre a regularidade do game torna-se uma vantagem 

competitiva, pois permite ao jogador construir estruturas mais complexas 

e elaboradas, adquirir ferramentas especiais, insumos químicos, alimentos 

especiais, animais para a caça etc., garantindo ainda sua permanência no 

jogo. Os inimigos também são enunciados pelo game. Conhecidos como 

mobs, os personagens controlados pelo game (pelo software), criam a 

tensão entre o enunciado de estado dos sujeitos, regidos pelos regimes de 

regularidade e os enunciados de fazer, regidos pelos regimes de 

intencionalidade programados. Assim, a tensão decorrente das oposições 

dia/noite, preservar/minerar, construir/ destruir, criar (animais)/caçar, 

plantar/desmatar geram os desafios do jogo e fazem oscilar os estados 

modais dos sujeitos que estão em busca do controle (ou de sua retomada) 

 

 

A matéria-prima 

extraída da natureza é 

armazenada em 

formato de blocos de 

insumos pré-fabricados 

na tela de inventário. 
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do sistema (objeto-valor).  Essas oposições nos conduzem a reconhecer 

uma estrutura semântica fundamental, a oposição natureza versus cultura, 

assim como suas possibilidades sintáticas de construção de diversos 

percursos narrativos.   

 Ou seja, a natureza entendida no ambiente digital do game como o 

conjunto dos biomas enunciados, e a cultura53 entendida como o conjunto 

das ações (simbólicas) dos jogadores sobre esse meio ambiente digital. A 

oposição natureza versus cultura está presente tanto no sentido de interagir 

com os obstáculos que surgem dos regimes de regularidade e 

intencionalidade programadas pelo game, quanto nas ações que são 

suscitadas durante o jogo e que resultam do ajustamento sucessivo do 

game (uma espécie de reação do software) às construções imaginadas 

(criadas) pelos sujeitos e de outro modo, dos sujeitos ao game. Tais 

“ajustes” criam um efeito de imprevisibilidade durante o jogo porém 

sabemos que são determinados por uma ampla gama de previsibilidades, 

programadas em função das características com que cada jogador constitui 

seu “mundo” e progressivamente atua sobre ele.   

 O programa narrativo de Minecraft está enunciado no modo single 

player (um único jogador) e no modo multiplayer on-line (vários 

jogadores simultâneos). O jogo é oferecido tanto para consoles de 

videogames quanto em versões para computadores pessoais e dispositivos 

móveis (tablets e smartphones).  

                                                           
53 Adotamos o conceito de cultura de Denys Cuche (2002) e Milton Santos (2012) para 
designar o conjunto das transformações dadas pelas ações dos homens sobre o meio 
natural (tanto nas produções materiais quanto nas imateriais e simbólicas): “a cultura 
permite ao homem não somente adaptar-se a seu meio, mas também adaptar este 
meio ao próprio homem, a suas necessidades e projetos. Em suma, a cultura torna 
possível a transformação da natureza. (...) A noção de cultura se aplica unicamente ao 
que é humano. E ela oferece a possibilidade de conceber a unidade do homem na 
diversidade de seus modos de vida e de crença, enfatizando a unidade ou a 
diversidade.” (CUCHE, 2002, p. 10-13). 
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 No modo single player, Minecraft oferece três níveis de jogo: o 

Criativo; o Sobrevivência e o Hardcore. Fundamentalmente esses níveis 

se diferenciam pelo grau de dificuldade que apresentam para a 

“sobrevivência” no ambiente do jogo, como os obstáculos para a 

mineração, a construção de abrigos e a presença de personagens inimigos.  

 No nível “Criativo” não existem desafios enunciados a priori e os 

jogadores não perdem “vidas”, pois os monstros não denotam efeitos 

nocivos ou obstáculos. Trata-se de um bioma no qual é possível a 

exploração e a construção, com certo grau de liberdade, do ambiente 

digital. Representa com bastante clareza o sentido das “caixas de areia”, 

pois as ações de minerar, coletar, construir e gerir os ambientes estão 

intimamente ligadas às elaborações imaginárias dos sujeitos. 

Suspendendo, neutralizando ou até mesmo invertendo as propriedades 

sociais e culturais dos espaços “reais”, os jogadores encontram a 

possibilidade de instituir seu próprio espaço de utopias, narrativizá-lo e 

ainda permitir que outros jogadores (no modo multiplayer) compartilhem 

do mesmo espaço intensificando o sentimento de onipotência sobre o 

ambiente e do papel de sujeito-enunciador.  Dias e noites se alternam em 

uma temporalidade regida pelo próprio jogo.  A diversidade de 

personagens, de ferramentas para caça, coleta ou construção, roupas 

personalizadas (conhecidas como skins), elementos da flora e da fauna 

aparecem disponíveis no inventário mediante um fazer: quanto mais se 

minera o ambiente, mais opções de elementos são conquistados 

caracterizando as experiências de regularidade e de intencionalidade 

enunciadas. As experiências de ajustamento acontecem no descobrimento 

progressivo do mapa do jogo instituindo momentos de tomadas de 

decisões para a construção digital do mundo imaginado. Trata-se da 

participação em um “brincar” de construir, entre o software (caixa de 

areia) e sujeito, resultando em estruturas complexas de sistemas 

simulados.   
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 No exemplo abaixo (Fig.42), elaborado no nível Criativo por 

Mayoshup54 (7 anos), podemos perceber a exploração e criatividade da 

autora que se utiliza das potencialidades construtivas no ambiente digital 

de Minecraft para elaborar a “Casa da árvore” e a “ Fazenda”:   

  

Fig.42________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                           
54 Os sujeitos investigados em nossas observações empíricas são identificados nessa 
pesquisa por seus codinomes digitais para preservar o anonimato exigido em função 
da idade. 

NÍVEL CRIATIVO 

 

Título do ambiente:  

CASA DA ÁRVORE 

Em entrevista, a autora revela 

preocupação com a estética da 

arquitetura e a capacidade de proteção 

que sua casa da árvore poderá oferecer 

no ambiente hostil do jogo. 

 

Título do ambiente:  

FAZENDA 

 

Na fazenda ovelhas, porcos, cavalos e 

galinhas possuem seus espaços 

próprios onde são tratados e 

alimentados. A fazenda tem um lago 

para peixes e patos.  
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Imagens elaboradas pela autora, outubro de 2013. 
  

 

 

  

 Neste outro exemplo (Fig.43), Trator Velho, de 12 anos, criou no 

modo Criativo, uma indústria de geração de energia para ser utilizada em 

seu próprio “mundo”:  

 

Fig.43________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 

NÍVEL CRIATIVO 

 

Título do ambiente:  

INDÚSTRIA DE ENERGIA 

 

“ eu criei um mundo no 

pack de mods tekkit lite 

(que eu personalizei). Nele 

eu criei varias formas de 

gerar energia para usar a 

meu favor. Utilizo energia 

nuclear, através de motores 

alimentados por lava 

vulcânica...  

 

 

“Olha o meu lago, eu gosto 

de nadar nele, dá para 

pescar o peixe. Eu ando de 

cavalo também. Aqui ficam 

as galinhas, elas dormem de 

noite, mas eu tenho que 

fechar a cerca senão elas 

fogem.” 

 
Codinome:  
MayoShup, 7 anos, 
Curitiba, outubro de 2013. 
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Imagens elaboradas pela autora, abril de 2014. 
 

 

 

 

 No nível “Sobrevivência”, além da mineração para a coleta de 

materiais (pedra, madeira, terra, areia) e da possibilidade de criação 

autônoma do ambiente (nível criativo), obstáculos programados pelo game 

desafiam os sujeitos à sobrevivência aos perigos de um ambiente hostil. 

Minerar, construir, caçar, alimentar-se, fugir, abrigar-se são fazeres 

intencionais do percurso narrativo e de acordo com a performance institui-

se a sobrevivência ou “morte” dos sujeitos no game.  Entretanto, não há 

um limite de “vidas” e o jogo pode ser reiniciado inúmeras vezes.  O nível 

“Hardcore”, por sua vez, é conhecido por ser o nível de dificuldade 

máxima. Possui características dos níveis “Criativo” e de “Sobrevivência”, 

porém o jogador obtém apenas uma "vida" para desafiar-se no ambiente. 

Também é conhecido pela “lenda” do personagem Herobrine (Fig.44). 

Segunda a lenda, o personagem aparece apenas para aqueles jogadores que 

 

...uso também como fonte 

de energia o suco de frutas 

que transformo em 

biocombustível, e também 

painéis solares para a 

captação de energia...com 

toda essa energia eu 

alimento as minhas 

máquinas e todo o meu 

sistema de itens.” 

 

 

 
Codinome: 
 Trator Velho, 12 anos. 
Curitiba, abril de 2014. 
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conseguem encontrar o fim do mapa do jogo, depois de explorar mais de 

200 horas consecutivas o ambiente digital de Minecraft: 

 

Fig.44________________________________________________________________ 

   

 
Disponível em: http://www.bit.ly/herobrineme 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Steve (Fig.45) é o único personagem (avatar) que pode ser 

“manipulado” pelo jogador em Minecraft (não é controlado pelo 

software). Ele os representa no game através do ponto de vista em primeira 

pessoa. Ou seja, o enquadramento da cena é formado a partir da 

movimentação de Steve que por sua vez é comandado pelo jogador. Desse 

modo atua-se sobre o ambiente digital “a partir dos olhos do personagem”. 

Eventualmente, através de um comando específico, é possível observar 

Steve em terceira pessoa - o que proporciona a elaboração de uma imagem 

mental de si (do jogador no game).   

 

“Eu nunca ví mas dizem que o Herobrine é um mob (personagem 

controlado pela máquina) e tem bastante gente que fala sobre 

aparições desse “monstro”, mas ele só aparece quando você consegue 

chegar no final do mapa do jogo, com umas 200 horas de jogo. 

Herobrine usa a mesma “skin” (aparência) do personagem Steve, mas 

com assustadores olhos brancos.” 

  

Codinome: Mateuston2001, 13 anos. Curitiba, março de 2014. 
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 Assim como todo o ambiente digital e personagens, Steve também 

é composto por retângulos e quadrados com volume tridimensional 

(cúbicos). Combinadas, essas formas geram simbolicamente uma figura 

antropomórfica masculina, de cabelos marrons claros, olhos azuis, pele 

branca. À topologia das formas e cores, no espaço que representa o corpo, 

associamos a significação da vestimenta de um jovem: calça azul escura, 

camiseta azul clara e sapatos cinza claro. É possível, entretanto, 

personalizá-lo, trocando as pontuações adquiridas no jogo por skins 

(armaduras) temáticas (Fig.46). Braços e pernas se articulam simulando o 

movimento do personagem no cenário (andar, caminhar, saltar, voar, 

mergulhar). “Creeper” é o inimigo (mod) mais temido de Steve. Muito 

difícil de combatê-lo, elimina o jogador por explosão (faz Steve explodir) 

além de surgir inesperadamente durante a noite. Aranhas, esqueletos, 

zumbis completam o time de ameaças à “vida” de Steve. 

 As ações comandadas no game são decodificadas na interface 

através do direcionamento do braço direito de Steve, que se localiza no 

canto inferior (direito) da tela (Fig.45). Entre outras armas (conquistadas 

também por pontuação) como as espadas e o arco e flecha, Steve possui 

uma picareta, sua ferramenta principal para a captura dos recursos 

“naturais”. 

 

Fig.45________________________________________________________________ 

  

STEVE E CREEPER 

 

Personagens  principais 
do game. 
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VISÃO DO JOGADOR EM PRIMEIRA PESSOA 
 

Visão do jogador no game, em primeira pessoa.  “Através dos olhos de Steve” é 
possível explorar o ambiente digital com comandos básicos programados por um 
sistema cartesiano: para frente, para trás e para os lados. Sobrevoar, saltar, mergulhar 
e nadar são comandos adicionais.  Imagens elaboradas pela autora, junho de 2014. 
 

 

Fig.46________________________________________________________________ 

   

 

  

 

 

 

 

 

INTERTEXTUALIDADES PLÁSTICAS 

Steve, personagem principal do Minecraft, foi personalizado por Trator Velho 

(sujeito observado em nossa investigação) com uma “armadura” que lembra 

outro personagem de game, o Super Mario Bross (Nintendo, 2013). Imagem 

elaborada pela autora. Curitiba, abril de 2014. 
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 Nesse capítulo estabelecemos a descrição das características e dos 

modos como o game Minecraft se manifesta para os jogadores. Para dar 

sequência e profundidade analítica levaremos em consideração as 

variáveis implicadas na proposição metodológica que descortinamos no 

capítulo anterior, com o objetivo de identificarmos os acionamentos 

sensíveis, os modos de interação e os regimes de significação 

potencializados pelo ambiente digital de Minecraft.   
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6.2 ACIONAMENTOS SENSÍVEIS 

E REGIMES DE INTERAÇÃO POTENCIALIZADOS 

 

 

 

 

 Estima-se que o horizonte do ambiente digital de Minecraft seja 

constituído por 200 milhões de blocos o que permite ao jogador montar 

qualquer objeto, de pequenas casas a grandes castelos e cidades inteiras. 

As possibilidades criativas de Minecraft parecem ainda mais ilimitadas 

quando divididas entre amigos e convidados para os modos de jogo 

multiplayers. Cabe-nos observar que esta participação é virtual e se 

constitui sob o efeito de sentido de presença dos sujeitos, representados 

por seus avatares, no mesmo ambiente digital. Esse efeito, de estar 

presente e de sentir a presença, potencializa-se ainda mais quando outros 

dispositivos são adicionados à interface do game, como por exemplo os 

headsets (fones de ouvido com microfone acoplados) associados ao uso 

do aplicativo Skype55, para o diálogo (oral) entre os jogadores. 

 Acrescentando informação sonora ao ambiente digital, essa 

comunicação entre sujeitos acontece simultaneamente. A fala caracteriza-

se pelo uso de uma linguagem informal tomada por gírias, expressões e 

um vocabulário próprio da comunidade de jogadores de Minecraft.  

 A comunicação promove a sensação corporificada da presença que 

se estetiza nos atos e nos tons dos discursos orais: brigas, intervenções, 

repreensões, discussões, mas também as comemorações, as trocas de 

informações, as conversas descontraídas, por vezes agressivas e ofensivas, 

contudo animadas sob a mesma intensidade com que surgem e “fraturam” 

emocionalmente a vida “ordinária”, interconectando campos semânticos 

                                                           
55 Skype é um software da Microsoft (2011) que permite comunicação pela internet 
através de conexões de voz e vídeo. 
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(textos, sons, imagens, imagens em movimento, cores, formas) e 

atualizando, por sua vez, a linguagem humana sob condições tecnológicas.  

 No exemplo (Fig.47) pode-se perceber a presença, na forma visual, 

simultânea de nossos sujeitos observados. A imagem de tela gerada no 

momento do jogo, no modo multiplayer revela, entre outros fatores, as 

intersecções dos movimentos cinéticos elaborados pelo jogador “Trator 

Velho” que está em primeira pessoa no jogo (visão do personagem) e os 

“rastros” dos movimentos e posições dos outros jogadores (Victor Mix, 

StrekB, Batman2012, xShester) identificáveis pelos seus respectivos 

nomes (escritos sobre a cabeça dos personagens) e pelas skins 

personalizadas (armaduras temáticas).  

 

Fig.47________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

- Vem cá Vitor. 

Nossa, os caras 

chegaram aqui que 

nem um trator! 

- Puts, puts, eu tô 

errando tudo cara! 

- Nossa! Esses caras estão 

explodindo aqui. Que corre o quê 

cara! mata esse cara, cola nele, 

cola nele!  

- Aqui! Achei, matei 

um, matei aqui. 

Mata esse 

MC_baas! 

DIÁLOGO (ORAL) NO MODO MULTIPLAYER 

Conversa gerada através do headphone e do aplicativo Skype pelo clã formado por 

Trator Velho (12 anos) com seus amigos de escola, StrekB (12 anos); Victor_MIX (12 

anos); para Batman2012 (13 anos); xShester (13 anos)  no modo multiplayer (server 

WinCraft). Na imagem, visão de Trator Velho da tela de jogo durante a partida. 

Elaborado pela autora, junho de 2014. 
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 Servidores (servers) computacionais como o WinCraft (Fig.48), 

são ambientes digitais personalizados que oferecem um modo expandido 

do game Minecraft. Caracteriza-se pela disponibilização de partidas de 

curta duração com múltiplos jogadores on-line simultâneos. Nessas 

expansões do game, joga-se individualmente, jogador contra jogador 

(PvP), e o objetivo é a sobrevivência contra os inimigos e obstáculos 

programados pelo jogo (inteligência artificial).  Outra possibilidade de 

jogo, nesse server, é a competição através de “clãs”, grupos de amigos que 

colaboram entre si para a sobrevivência coletiva no ambiente, desafiando 

os outros jogadores. 

 

Fig.48________________________________________________________________ 

 

 

 

MINECRAFT MULTIPLAYERS 

Server WinCraft PvP  

(player versus player) 

 

Neste servidor, o ambiente 

digital está programado para 

receber múltiplos jogadores. 

O objetivo do jogo é a 

sobrevivência e cada jogador, 

individualmente, deve 

eliminar o outro. Os avatares 

podem ser personalizados e 

os codinomes dos jogadores 

aparecem escritos sobre eles 

(os avatares), 

acompanhando-os durante 

toda a partida.  

 

. 
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 O modo multiplayer do game Minecraft, expandido nos servers, 

apresenta-se ainda em diferentes versões temáticas. Essas versões podem 

ser encontradas nos três níveis: criativo, sobrevivência ou hardcore.  Os 

níveis sobrevivência e hardcore oferecem, geralmente, partidas de curta 

duração56 cujo objetivo pode ser sobreviver aos mods ou sobreviver, em 

clãs ou individualmente, aos outros sujeitos oponentes, modo jogador 

contra jogador (PvP). A criação de servidores de jogo é aberta, ou seja, 

não é de autoria exclusiva do desenvolvedor Mojanga o que estimulou a 

produção de incontáveis ambientes digitais compartilhados em rede 

aberta. Os servidores inserem situações narrativas, enquanto as narrativas 

permitem aos jogadores serem atores em suas histórias. A multiplicidade 

de temas57 abrange desde a luta com dragões às complexas 

                                                           
56 Minigames com duração entre cinco e dez minutos disponíveis nos servers 
Mineplex e Super Smash Bros. 
57 A comunidade de 40 milhões de usuários já fez centenas de milhares de vídeos --
muitos deles disponíveis no YouTube como as séries "Olimpíadas TNT", no canal Coisa 
de Nerd, e "Minecraft Divino", no canal Monark. YouTube é um site que permite que seus 

usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. Disponível em 

https://www.youtube.com. Acesso em abril de 2014. 

 

Na imagem acima, a lista de todos os jogadores (codinomes) presentes em tempo 

real no servidor e o Avatar de sara71 (14 anos). O coração representa a fragilidade 

de “golpes” que o avatar suporta antes de ser eliminado. Imagens elaboradas pela 

autora, junho de 2014. 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
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intertextualidades com o cinema e até mesmo com temas e jogabilidades 

de outros games. Utilizando as narrativas conhecidas (Fig.49), o efeito de 

integração imaginária, somado à participação coletiva dos sujeitos na 

exploração e interpretação do ambiente digital, intensifica ainda mais a 

experiência da imersão representativa: dão forma concreta ao imaginário 

do mundo narrativo em um ambiente imersivo com o qual os sujeitos 

podem interagir.  

 

Fig.49_________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

 A motivação para o jogo com múltiplos participantes no nível 

Criativo, normalmente é intencionada por projetos complexos que 

demandam mais tempo. Uma vez que as construções são realizadas bloco 

por bloco, com mais de um sujeito participando, o trabalho poderá ser 

dividido e coletivamente elaborado. As possibilidades de criações 

coletivas permitidas pelo mundo aberto de Minecraft motivaram a 

elaboração de séries, novelas e narrativas ficcionais. Compartilhadas nas 

redes sociais tais produções adicionaram-se ao contexto das produções 

culturais contemporâneas gerando visibilidade universal dos sujeitos (até 

então anônimos) e configurando comunidades digitais de fãs em torno do 

INTERTEXTUALIDADES NARRATIVAS DOS 

SERVERS 

 

 

O filme Hunger Games (Gary Ross, 2012) e o 

game Pokémon X (Nintendo, 2012) foram 

utilizados como narrativa para  minigames em 

Minecraft. Disponíveis em: 

http://www.minecraftpvp.com/hardcore-games. 

Acesso em junho de 2014. 

 

 

http://www.minecraftpvp.com/hardcore-games
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game. Os exemplos são inúmeros, desde réplicas do planeta Terra, os sete 

reinos da série de tevê Game of Thrones (HBO, 2011), a Escola de 

Hogwarts (Fig.50) da série de filmes Harry Potter (J. K. Rowling, 2010), 

a nave Enterprise do filme Star Trek (Gene Roddenberry, 2009), entre 

outros. 

  

Fig.50________________________________________________________________ 

 

   

 

 

 

 A observação que fazemos sobre os efeitos estetizantes de presença 

é a de que, no game multiplayer, o fazer é coletivo, porém os atos no jogo 

são individuais caracterizando escolhas e a criatividade de cada um dos 

sujeitos participantes diante das disponibilidades tecnológicas do 

ambiente digital. Tal aspecto nos conduz a pensar sobre a emergência de 

uma função poética própria dos games de terceira geração que se 

descortina regida por uma arquitetura de interações (ainda que virtuais): 

ora através da sensibilidade perceptiva, ora através da sensibilidade reativa 

dos sujeitos, os regimes de ajustamentos entre os envolvidos (ajustar-se às 

ações do outro) modulam competências do sentir, do sentir-se com e dar 

sentido ao game o que pode revelar contornos e direções infinitas de uma 

dinâmica relacional, social e tecnológica.  

ESCOLA DE HOGWARTS 

EM MINECRAFT 

Escola de Hogwarts da série de 

filmes Harry Potter (J. K. Rowling, 

2010). Disponível em: 

http://www.techtudo.com.br/noticia

s/noticia/2013/04/fas-recriam-

filmes-em-minecraft.html. Acesso 

em janeiro de 2014. 

 

 

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/04/fas-recriam-filmes-em-minecraft.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/04/fas-recriam-filmes-em-minecraft.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/04/fas-recriam-filmes-em-minecraft.html
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 Por outro lado, as técnicas contemporâneas de programação dos 

games simulam, através do fluxo contínuo de dados (database), a 

compreensão da linguagem “natural”, de raciocínios, de comportamentos 

e reações humanas para também “ajustarem-se” reativamente. Nesse 

sentido, podemos dizer que os traços que caracterizam o modo multiplayer 

do Minecraft (e dos games em geral) encontram-se fundamentalmente na 

imersão narrativa, na interatividade criativa e colaborativa dos grupos 

(clãs), e na espacialidade navegável que o game propicia.  

 

 Em síntese, podemos dizer que a poética do game Minecraft se 

constitui de uma linguagem visual minimalista, composta ora por cubos 

tridimensionais coloridos, ora por quadrados planos (que nos remetem aos 

pixels das telas digitais); a estrutura aberta e não-linear própria dos games 

Sandbox, que permite a criação de desafios personalizados pelo usuário; a 

ubiquidade coletiva e em tempo real incitada pela participação de 

múltiplos jogadores; a liberdade para a exploração e construção sobre o 

território físico digitalizado e simulado por meio da programação 

informacional em servidores (servers); a possibilidade de experienciar 

papéis sociais através de avatares que se configuram como personagens no 

ambiente lúdico do jogo.  

 Minecraft é um game, porém a multiplicidade de usos que dele é 

feito na cultura digital nos permite considerá-lo um instrumento, uma 

ferramenta, tal como os softwares de editoração gráfica. Mas, nesse caso, 

com a função de concretizar digitalmente os universos imaginados pelos 

sujeitos permitindo-lhes habitá-lo, explorá-lo e compartilhá-lo com seus 

pares. Tendemos a percebê-lo como um software de criação (de games) 

que em seu formato final pode transformar universos imaginados (jogáveis 

e manipuláveis) em conteúdos para várias mídias diferentes no formato de 

vídeos, novelas, séries, filmes, e até mesmo outros games, que podem ser 
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compartilhados nas redes sociais estabelecendo, por sua vez, um fluxo 

contínuo de experiências tal como na vida ordinária. 

 

 No microuniverso por nós constituído, identificamos a predileção 

pelo game Minecraft entre sujeitos58 de 7 a 14 anos em média, 

classificados, por sua vez, pelos níveis e possibilidades exploratórias e 

interacionais oferecidas pelo ambiente digital:  

 

 

a. MODO CRIATIVO SINGLE OU MULTIPLAYER: modo de jogo preferencial 

na faixa de 7 a 9 anos. Desafia os sujeitos a proposições criativas de 

construção e manutenção dos ambientes de jogo. Com múltiplos jogadores 

simultâneos, as ações nesse modo de jogo são realizadas por equipes 

colaborativas nas quais cada integrante participa individualmente em uma 

construção coletiva.  

 

 

b. MODO SOBREVIVÊNCIA E HARDCORE SINGLE PLAYER:  modo de jogo 

preferencial na faixa de 9 a 12 anos. Desafiam os sujeitos a elaboração de 

propostas criativas e estratégicas para a construção de abrigos e 

sobrevivência no ambiente do jogo.  

 

 

c. MODO ESTRATÉGIA MINIGAMES MÚLTIPLOS JOGADORES EM SERVERS: 

modo de jogo preferido por sujeitos a partir dos doze anos. Tal como nos 

jogos de estratégias (Real Time Strategies), o fazer colaborativo nos 

                                                           
58 Observamos entretanto, que a classificação que demonstramos está regida por 
determinados limites de investigação que se estabeleceram diante de uma situação e 
um contexto, e não portanto, como regra geral. 
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servers de minigames Minecraft destina-se à derrota das equipes 

adversárias através de estratégias de grupo organizadas por um líder. 

  

  

 Podemos considerar, portanto, que o sentido do game Minecraft 

está regido por regimes de construção de sentido que emergem da 

dinâmica relacional entre os níveis narrativo/discursivo, da expressão e da 

interface homem-máquina (levando-se em conta as variáveis número de 

participantes e o espaço físico configurado, ponto de vista do sujeito no 

jogo, os graus de figuratividade e percurso narrativo) nos seguintes 

termos:  

 

 

 

 

 

NÍVEL DA 

INTERFACE 

HOMEM-

MÁQUINA 

 

 

* Um jogador (single player): as ações no jogo se desdobram em função 

do personagem controlado pelo jogo. 

* Múltiplos jogadores simultâneos (multiplayers on-line): as ações 

programadas no percurso narrativo do jogo (ações previstas) se desdobram 

em função das ações com os outros jogadores conectados (ações 

imprevistas que promovem a ruptura da formalidade narrativa), no modo 

minigame. 

* Dispositivos como headset e o software Skype potencializam a sensação 

de presença dos jogadores permitindo o diálogo (oral e escrito) entre eles, 

simultâneo ao jogo (e em tempo “real”). 

 

 

 

NÍVEL DA 

EXPRESSÃO 

 

 

* Elementos não-verbais: composto por um conjunto cromático de 

variações de tons verdes, marrons e azuis, predominantemente. As figuras 

dos personagens e o ambiente (biomas tematizados) são elaboradas por 

formas geométricas cúbicas, com efeito de tridimensionalidade (no plano 

bidimensional da tela). Não há a manifestação de efeitos sonoros 

(onomatopeias) responsivos às ações dos jogadores. Uma música 

instrumental e continua acompanha todo o percurso do jogo porém sem 

importância narrativa.  Os personagens não possuem “falas” (manifestações 

orais). No conjunto dos elementos, criam um bioma habitável e construtível 

pelos jogadores na forma de seus personagens. Sinais elaborados por 

pictogramas coloridos indicam a posição dos personagens no mapa do jogo. 

  

* Elementos verbais:  informações, na forma de palavras e números, sobre 

o desempenho do jogo e nome do jogador manifestam-se continuamente na 

tela (interface).  
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NÍVEL 

NARRATIVO/ 

DISCURSIVO 

 

 

* O percurso narrativo se constitui pelas temáticas dos biomas 

(ambientes digitais do jogo). Oferecem uma narrativa do tipo linear não-

revelada que pode deflagrar a vitória (níveis avançados de dificuldade de 

gestão e controle do sistema) ou a derrota (falência do sistema). Oferece 

ambientes digitais de jogo que intertextualizam os cenários e percursos 

narrativos de filmes (cinema) em modo minigames. 

* Diferentemente da maioria dos games do tipo sandbox, no Minecraft o 

ponto de vista do jogador é estabelecido em primeira pessoa: visualização 

do jogo a partir da visão e posição do personagem. 

* Baixo grau de figuratividade na linguagem visual e sonora com a 

predominância de formas geométricas (cubos) para representar objetos, 

pessoas, animais, casas, veículos, etc.   

* Simulação de sistemas e situações “reais” advindas dos biomas do 

“mundo natural”. 

 

 

 Quadro analítico elaborado pela autora. 

 

 

  

 Por sua vez, os regimes de interação se constituem na articulação 

dinâmica entre:  as ações responsivas dos jogadores, decorrentes dos 

desafios oferecidos pelo jogo (inteligência artificial); as ações 

colaborativas ou combativas no modo multiplayer; as estratégias 

utilizadas pelos sujeitos para a manutenção, sobrevivência e controle dos 

sistemas (biomas);  as informações que surgem na tela na forma de 

pictogramas e gráficos sobre os dados para a manutenção do sistema; os 

diálogos (orais) entre os jogadores, em tempo real (simultâneos);   as 

formas visuais e sonoras dotam o plano da expressão de uma interpretação 

relacional (signos homologados) configurados pela composição de cubos 

que representam matérias-primas: metais, vidro, madeira etc.   

 Dessa dinâmica surge um intenso efeito de sentido e de presença, 

regidos por um “fazer-crer” em metáforas plásticas como procedimentos 

de persuasão não-veridictória, de onde observamos emergir “mundos 

imaginários” que podem ser construídos, habitados e governados pelos 

sujeitos-jogadores. 
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 Tais características configuram, sobretudo, uma retórica própria do 

ambiente digital de Minecraft que se mostra favorável a apropriações, para 

além do próprio entretenimento, como nos campos da educação e da 

arquitetura que passamos a demonstrar no capítulo que segue.  
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6.3 A RETÓRICA DO GAME MINECRAFT EM TRAVESSIA 

 

 

 As práticas de apropriações do ambiente digital do game Minecraft 

são inúmeras. A exploração de suas potencialidades vai desde a criação 

autoral de personagens, ambientes, minigames, vídeos, compartilhados 

pelos sujeitos nas redes sociais aos usos em outros campos do saber.  Nessa 

investigação, observamos essas apropriações em algumas ocorrências na 

educação e no planejamento do espaço urbano59. 

 O uso do game Minecraft na educação pode ser observado desde o 

ano de 2012, através do projeto Minecraft Edu fundado pelo professor de 

ensino fundamental Joel Levin (Nova York, EUA) em parceria com o 

Estúdio Mojanga (proprietário da marca).  Nessa proposta, os professores 

predeterminam tarefas que seguem um plano de aulas em um server de 

Minecraft (Fig.51) totalmente elaborado para que o estudante utilize sua 

criatividade para a solução de problemas de modo associativo:  na 

matemática ou na geometria, com a combinação de itens para criação de 

objetos; na química, com a combinação aleatória dos recursos da natureza 

para a criação de composições como o vidro; na geografia para o estudo 

do relevo, clima, fauna, flora.  

 No modo singleplayer, o professor consegue aferir e acompanhar 

as dificuldades individuais do estudante, oferecendo a ele propostas 

personalizadas para seu desenvolvimento cognitivo. No modo 

multiplayer, o professor define previamente o ambiente de jogo para que 

os estudantes explorem e encontrem soluções a partir de um fazer coletivo.  

 

 

                                                           
59 Porém não trataremos de discussões nesses campos do conhecimento, no sentido 
stricto sensu. Apenas demonstraremos, como exemplos, os modos como as 
potencialidades do ambiente digital do game Minecraft foram apropriadas por esses 
campos para diferentes finalidades e práticas.  
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Fig.51_________________________________________________________ 

 

 
 Server MinecraftEdu. Imagem da tela do inventário do professor. 

 

 

Imagem da tela do ambiente virtual visto pelo professor. 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

MINECRAFT EDU - INVENTÁRIO DO PROFESSOR 

O uso da plataforma do game como ambiente virtual de aprendizagem no 

modo multiplayer. Conectados em tempo real no ambiente virtual do 

game, as características tecnológicas permitidas pelo dispositivo do jogo 

potencializam a experiência de presença coletiva e de um fazer em comum 

além de atribuir, ao momento de aprendizagem, a ludicidade imanente do 

próprio ato de jogar. Disponível em: http://minecraftedu.com. Acesso em 

outubro/2013. 

 

http://minecraftedu.com/
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 O projeto ganhou notoriedade internacional motivando a formação 

de um grupo aberto à comunidade de professores de diferentes países. O 

objetivo do grupo denominado Minecraft Teachers (Fig.52) é o de 

compartilhar experiências de uso do game como ferramenta educacional 

em contextos e situações variadas, inclusive em diferentes níveis de 

escolaridade (do nível pré-escolar ao universitário). Joel Levin, por 

exemplo, compartilha diariamente no grupo os modos como complementa 

e auxilia a aprendizagem de seus alunos utilizando o ambiente virtual do 

game: 

 

Fig.52________________________________________________________________ 

 

      

 

  

 

 

TELA DE DESCRIÇÃO DO GRUPO MINECRAFT TEACHERS 

 

Disponível em: https:/ /groups.google.com/minecraft-teachers. Período de 
participação da autora no grupo: julho de 2013 a julho de 2014. 

 

 

MINECRAFT TEACHERS 

Joel Levin passeia com seus alunos em uma área 

ampla e arborizada toda sexta-feira pela manhã para 

ensinar biologia. No fim da aula, ele oferece pás e 

outras ferramentas às crianças, que têm de 8 a 12 

anos, e lança um desafio: "usem materiais da 

natureza e construam o que a imaginação permitir". 

Tudo acontece dentro do ambiente digital do game 

Minecraft.  

 

 

“Ví minha filha de cinco anos construir, sozinha, uma casa na árvore no game. 

Percebi que ela estava aprendendo muitas coisas, como noções de geometria e 

física. A partir daí, adaptei o jogo para as aulas.” 
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 Em pesquisa realizada em fevereiro de 2014, através do ambiente 

virtual do grupo, Joel Levin solicitou aos 1.602 membros60 depoimentos 

sobre essas experiências (Fig.52). Na China, alunos aprendem literatura 

reconstruindo cenários de romances clássicos. Na Austrália, combinações 

de matéria-prima para fazer novos produtos foram utilizadas nas aulas de 

matemática. Em Estocolmo, a Escola Viktor Rydberg incluiu o game 

como disciplina obrigatória para o desenvolvimento de projetos sobre 

organização de cidades, questões ambientais e planejamento futuro. 

 

Fig.53________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ~Joel 

 
 Disponível em: https:/ /groups.google.com/minecraft-teachers, 
11 de fevereiro de 2014, 14:36:00 UTC-5, Joel Levin61 

                                                           
60Número de integrantes correspondentes ao mês de fevereiro de 2014. 
61 Oi pessoal! Estamos nos preparando para relançar a página web MinecraftEdu num 

futuro muito próximo e estávamos esperando para incluir alguns depoimentos de 

professores. Apenas uma pequena explicação sobre como e por que você usa 

Minecraft Edu, o que ele significou para a sua sala de aula, como é fácil de usar, etc. 

Qualquer coisa assim. Seja criativo! Sinta-se livre para responder aqui, ou envie-me 

diretamente. Estamos também vendo para incluir alguns "estudos de caso" em que 

explicam um pouco mais sobre sala de aula de um professor, e destaque de lições, etc. 

Se alguém quiser nos ajudar com isso, eu adoraria ouvi-los! Obrigado a todos. Vocês 

são demais! :). Tradução elaborada pela autora. 

 

Hi folks!  We are getting ready to relaunch the MinecraftEdu web page 

in the very near future, and we were hoping to include some teacher 

testimonials.  Just short little soundbites explaining, possibly, why you 

use MinecraftEdu, what you use it for, what it's meant for your 

classroom, how easy it is to use, etc.  Anything like that.  Be creative! 

Feel free to answer here, or mail me directly. We are also looking to 

include a few "case studies" where we explain a bit more about one 

teacher's classroom, and highlight the lesson, etc.  If anyone wants to 

help us out with this, I'd love to hear from you! 

 

Thanks all.  You folks are the best.  :) 
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 O professor de história da American International School of 

Kuwait, Eric Walker (Fig. 54), por exemplo, entusiasta do uso do game na 

sala de aula, desenvolveu um server de MinecraftEdu no qual simula as 

diferentes sociedades da história antiga. Trata-se do projeto Wonderful 

World of Humanities62 no qual os alunos exploram o ambiente digital 

conduzidos por informações para ler, segredos para desvendar, 

personagens (mobs) para conversar e interagir, questões para completar, 

edificações para construir, um conjunto de ações e interações dentro do 

game todas elas focadas em conteúdos disciplinares para serem 

executados “junto com” os colegas de classe.  

 

Fig.54________________________________________________________________ 

  

 

 
Disponível em: https:/ /groups.google.com/minecraft-teachers, fevereiro de 2014, 
Eric Walker.63 
              

                                                           
62 Disponível em: http://services.minecraftedu.com/wiki/index.php?title= 
Wonderful_World_of_Humanities. Acesso em junho de 2014. 
63 Minecraft Edu permite ao aluno ir " além da sala de aula" e explorar a sua 

aprendizagem. É uma ferramenta motivacional aprender como nenhuma outra. Para 

professores e alunos, as possibilidades são infinitas. Como professor de história, eu 

tenho sido capaz de enviar os meus alunos " de volta no tempo" para uma experiência 

virtual com a história em primeira mão - para explorar as áreas de nosso aprendizado, 

para encontrar personagens da história, e para interagir de forma construtiva com a 

sua própria aprendizagem. Tradução elaborada pela da autora. 

MinecraftEdu allows student to go "beyond the 

classroom" and explore their learning. It's a learning 

motivational tool like no other. For both teachers and 

students, the possibilities are endless. As a history 

teacher, I've been able to send my students "back in 

time" to virtually experience history firsthand - to 

explore areas of our learning, to meet characters 

from history, and to constructively interact with their 

own learning. 

 

http://services.minecraftedu.com/wiki/index.php?title=%20Wonderful_World_of_Humanities
http://services.minecraftedu.com/wiki/index.php?title=%20Wonderful_World_of_Humanities
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 Nos diferentes exemplos desses usos e apropriações algumas 

palavras-chaves foram recorrentes apontando para o potencial que o 

ambiente virtual do game apresenta enquanto mediação tecnológica e 

ferramental para o campo da educação: “engaging, potential, limitless, 

social, adventure, world open, exploration, accessible, fun, motivator, 

complex64”. O feedback instantâneo, o fluxo de trabalho individual, temas 

com o quais as crianças se identificam, o ambiente de diversão inerente ao 

jogo, a socialização com seus pares, estas parecem ser as características 

principais de sucesso do game para esse grupo de professores. Nos 

depoimentos65 dados pelos professores que participam do grupo Minecraft 

Teachers, identificamos ainda testemunhos de mudanças 

comportamentais em alunos que tendem a permanecer quietos e 

reservados em ambientes normais de sala de aula. No game eles se 

encontram confortáveis para vencer as limitações da timidez e assumirem 

voluntariamente papéis de liderança no jogo. Mostram-se confiantes 

encontrando uma oportunidade de ensinar aqueles que não estão 

familiarizados com o Minecraft.  

 Pioneiro em projeto semelhante no Brasil, o pesquisador e designer 

de games Francisco Tupy também aponta certo otimismo para o campo 

educacional: “as habilidades que as crianças aprendem dentro do 

Minecraft são inteiramente aplicáveis a outras áreas de estudo e 

proporcionam ampla gama de habilidades úteis ao longo da vida. Não 

estamos simplesmente jogando um jogo; estamos criando o futuro da 

                                                           
64 "Envolvente, potencial ilimitado, social, aventura, mundo aberto, exploração, 
acessível, divertido, motivador, complexo.” Tradução elaborada pela autora.  
65 Os depoimentos compilados estão disponíveis na íntegra nos anexos deste 
documento de pesquisa. 
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aprendizagem66”. No ano de 2013, o pesquisador criou a fanpage 

"Minecraft na Escola67" na rede social Facebook, para compartilhar casos 

de uso do game como ferramenta de ensino. 

 Francisco Tupy participou da implementação do uso do game 

Minecraft, como uma metodologia de ensino formalizada, no projeto 

extracurricular “BandCraft” do Colégio Bandeirantes68. A proposta teve 

como objetivo atribuir um sentido educacional ao uso do game explorando 

o seu lado lúdico, criativo, interacional e colaborativo no modo 

multiplayer. No projeto (Fig.55) os alunos contam a história da cidade de 

São Paulo através da história do próprio Colégio desde a década de 1930:  

 

   

Fig.55____________________________________________________________

 

 

 

Cristiana Mattos Assumpção, coordenadora de tecnologia educacional da escola. 
Entrevista concedida a autora em junho de 2013. Imagem divulgação, disponível em  

                                                           
66 Depoimento concedido à autora em junho de 2014. Francisco Tupy é colaborador 
do projeto “BandCraft” na Escola Bandeirantes (São Paulo, SP).  
67 Disponível em: https://www.facebook.com/MinecraftNaEscola.  Acesso em junho 
de 2014. 
68 Cidade de São Paulo, SP, maio de 2013. O projeto foi publicado no site: 
http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2013/05/alunos-usam-minecraft-
para-recontar-historia-de-escola.html.  Acesso em maio de 2013. 

 
 

A ideia era permitir que outros colegas 

pudessem visitar a escola no Minecraft. 

Com isso, o grupo se dividiu entre 

pesquisadores, que foram buscar 

informações sobre a escola e a cidade 

de São Paulo, e construtores, que 

montaram o prédio no game. A 

intenção era a de que as informações 

históricas fossem apresentadas 

enquanto os visitantes (outros alunos) 

circulassem pela construção dentro do 

jogo. 

https://www.facebook.com/MinecraftNaEscola
http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2013/05/alunos-usam-minecraft-para-recontar-historia-de-escola.html
http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2013/05/alunos-usam-minecraft-para-recontar-historia-de-escola.html
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 A força expressiva do potencial dos ambientes digitais de Minecraft 

foi também identificada em nossas pesquisas empíricas no Brasil em uma 

segunda apropriação relevante. Trata-se da construção da réplica da 

hidrelétrica de Itaipu (Foz do Iguaçu, Paraná) em escala reduzida (Fig.56 

e 57), elaborada por quatro estudantes do ensino médio da Escola Estadual 

Aline Pichet (Curitiba, Paraná, 2012). A ideia de utilizar o game surgiu 

espontaneamente dos próprios alunos e foi motivada pela necessidade de 

construção de uma maquete física da hidrelétrica como trabalho para a 

disciplina de ciências. Substituindo as ferramentas físicas como isopor, 

cola, tinta, papel, pelos blocos digitais do game Minecraft, o trabalho foi 

apresentado no formato de um vídeo (gameplay) do processo de 

construção da hidrelétrica e publicado no Youtube.  Com mais de 29 horas 

dedicadas no game e 5 horas dedicadas à edição do vídeo a equipe 

surpreendeu colegas e professores ao apresentar a complexa e elaborada 

construção. GuibMoura (14 anos), criou o ambiente digital no nível 

criativo, modo multiplayer.  Distribuiu as tarefas colaborativas dentro do 

game com seus colegas e utilizaram como referência as imagens da 

hidrelétrica divulgadas na internet.  

 De acordo com os depoimentos dos integrantes da equipe, utilizar 

Minecraft como ferramenta de trabalho foi muito mais “divertido” e 

“fácil”, pois já estavam acostumados com o game e com as possibilidades 

construtivas oferecidas pelo ambiente digital.  Igor Moura, com bastante 

confiança, lidera a conversa e diz que o trabalho exigiu “uma organização 

digna de um time de desenvolvimento de games” (GuibMoura, 

depoimento concedido em agosto de 2013). Publicá-lo na rede social no 

formato de vídeo foi o “algo a mais”. A intenção da equipe - que era obter 

uma boa avaliação na disciplina – superou as expectativas conquistando 
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uma rede de fãs entre colegas, professores e “seguidores69” das 

publicações criativas do grupo na Internet (Youtube).   

 

 

Fig.56________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Denomina-se “seguidor” o usuário de uma rede social que acompanha as 
atualizações publicadas por alguém. Isso é possível através de uma função habilitável 
nos aplicativos das redes sociais. http://www.tecmundo.com.br/. Acesso em julho de 
2014.  

MAQUETE DIGITAL 

HIDRELÉTRICA DE ITAIPU 

 

 

Vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=AYqM2UDEjkw 

Imagens disponíveis em: 

http://thecreepersentence.blog

spot.com.br/2013/11/usina-de-

itaipu-no-minecraft-com.html 

 

 

 

 

TCS (The Creeper Sentence) é marca do 

blog criado por Guibmoura e seus 

amigos, para divulgação e 

compartilhamento na internet de suas 

criações em Minecraft.  

 

https://www.youtube.com/user/GuibMo

uraGamer. Acesso em junho de 2014. 

 

 

http://www.tecmundo.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=AYqM2UDEjkw
https://www.youtube.com/watch?v=AYqM2UDEjkw
https://www.youtube.com/user/GuibMouraGamer
https://www.youtube.com/user/GuibMouraGamer
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Fig.57________________________________________________________________ 

       

  

  

 

  

  

 A equipe de GuibMoura disponibilizou o trabalho elaborado em 

Minecraft na rede de compartilhamento de vídeos, o YouTube (Fig.58), 

para que fosse apreciado pelos colegas, familiares e seguidores. A 

Hidrelétrica de Itaipú foi o primeiro trabalho desenvolvido pela equipe que 

já soma mais dois grandes projetos. 

 

Fig.58________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

“PEDIDO DE LIKES” de GuibMoura para o vídeo da maquete digital. Imagem 

elaborada pela autora, novembro de 2013.  

ENTREVISTA COM GUIBMOURA 

Depoimento de Igor Moura (GuibMoura) sobre a maquete digital realizada 

em Minecraft com seus colegas de classe. Curitiba, novembro de 2013. 

Imagens elaboradas pela autora. 
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 Ainda que se observe no ambiente escolar (e no campo da 

educação) certo receio no uso do game como ferramenta para a 

aprendizagem -  uma vez que os games estão circunscritos no senso 

comum como formas de entretenimento e lazer que ocorrem em oposição 

à seriedade do ensino formal -  para os professores orientadores desses 

projetos, utilizar o Minecraft aproximou a linguagem da diversão (comum 

aos estudantes) ao contexto da educação. Ao passo em que aprendiam os 

conteúdos (curriculares) tematizados no server, os alunos ampliavam as 

possibilidades exploratórias do game Minecraft simulando tanto o espaço 

físico na tela quanto as situações de aprendizagem, especialmente no que 

diz respeito à participação coletiva e colaborativa.  

 Minecraft nos demonstra, em tais práticas, a possibilidade de uma 

travessia, que parte da apropriação dos aspectos de interatividade, 

colaboração e criatividade, de elaborações potencializadas pela tecnologia 

do ambiente digital, visando não apenas a facilitação da mediação de 

conteúdos de aprendizagem mas, sobretudo, uma sensibilidade expandida 

e ampliada, capaz de proporcionar vivências, experiências e 

intersubjetividades para além do próprio jogo.  

 Diante desses cenários prospectivos identificamos, três qualidades 

dos ambientes digitais dos games responsáveis por oportunizar travessias 

de seus usos na educação formal e informal: a adaptabilidade, a 

usabilidade e a cooperação. A adaptabilidade refere-se essencialmente à 

flexibilidade do ambiente digital do game para ajustar-se tanto às 

temáticas propostas pelo plano de aulas do professor, considerando-se o 

domínio de diferentes conteúdos disciplinares, quanto à adaptação do 

ambiente aos diferentes níveis de dificuldades de aprendizagem individual 

ou coletiva dos alunos.  A usabilidade, por sua vez, refere-se à 

simplicidade da interface tecnológica do game que, com comandos 

simples de “entrada” no ambiente digital, mostra-se “amigável”, ou seja, 

intuitiva e fácil de ser utilizada. Além disso, dotado de uma potencialidade 
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responsiva (sobre as experiências que surgem em ato) o software do game 

(e sua interface) se transforma em uma espécie de alterego para o aluno 

(ou para a equipe de alunos) auxiliando-o de modo personalizado em suas 

tarefas.   

 Autores como Schilit, Adams e Want (1994); Bravo, Hervás e 

Chavira (2005) utilizam a noção de computador sensível ao contexto 

(context-aware computing) para descrever tais “ajustamentos” nos 

ambientes virtuais: os sujeitos são identificados digitalmente e a 

informação que o sistema emite pode ser personalizada e individualizada 

com graus diferentes de dificuldades. Assim, o software pode ser adaptado 

às características dos seus usuários (idioma, idade, conhecimentos, 

experiências) comparar sua conduta anterior com a que está tendo no 

momento, oferecer um registro estatístico das intervenções elaboradas 

(pelos usuários) e diferentes níveis de aprendizagem. 

 A cooperação refere-se à aprendizagem colaborativa proporcionada 

pelo modo multiplayer do ambiente digital. A finalidade educacional 

concentra-se na união dos conhecimentos e habilidades do grupo para 

atingirem objetivos comuns reforçando a tendência de projetar 

metodologias de trabalho e de ensino baseadas em um formato de 

participação com papéis e funções independentes entre seus membros, 

porém, requerendo a coordenação eficaz e o apoio mútuo de todos.  

 Ao professor, neste cenário, cabe o papel de seletor e gestor dos 

recursos disponíveis, tutor e consultor no esclarecimento de dúvidas, 

orientador e guia na realização de projetos, mediador de debates e 

discussões.   

 Para os alunos, a capacidade de compreender e usar a informação 

em múltiplos formatos e de fontes diversas, quando apresentadas por meio 

de ambientes digitais (de aprendizagem ou dos games), é resultado, por 

sua vez, do desenvolvimento das seguintes competências: ser capaz de 

atuar com autonomia (agir levando em consideração o contexto); ser capaz 
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de interagir em grupos socialmente heterogêneos  (o que inclui as 

capacidades de cooperar, de ter um bom relacionamento com os demais, e 

de controlar e resolver conflitos); ser capaz de utilizar recursos e 

instrumentos de maneira interativa (incluídas as capacidades de utilizar 

com flexibilidade dados, linguagens e textos nos meios digitais). Desse 

modo, a comunicação mediada pela tecnologia dos ambientes digitais dos 

games, em nossos observáveis, demonstrou-se interativa, emocionalmente 

expressiva e afetivamente vinculante reforçando as relações sociais e as 

trocas intersubjetivas (e cognitivas) entre os sujeitos engajados e 

apontando-nos, sobretudo, uma oportunidade para uma educação baseada 

em princípios de solidariedade e igualdade. 

 Tais implicações das “travessias” do uso de Minecraft não estão 

restritas ao domínio da educação. Observamos outras práticas também no 

campo da arquitetura e do planejamento dos espaços urbanos.  
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6.4 CONSTRUINDO E HABITANDO CIDADES 

 

 

 

 De modo semelhante, os projetos “Minecraft Block by Block” e 

“Minecraft Reality” nos demonstram a formalização do uso do ambiente 

digital do game como ferramenta para o envolvimento dos sujeitos no 

processo e na transformação de espaços urbanos.  

 O projeto Block by Block (2012), elaborado em parceria com a 

divisão ONU-Habitat (1976) busca promover a participação das 

comunidades locais nos programas de desenvolvimento socioambiental e 

sustentável dos assentamentos humanos. A parceria da ONU com o 

Estúdio Mojanga foi motivada por um projeto anterior, o Mina Kvarter 

(Svensk Byggtjänst, Suécia, 2011), que, de modo semelhante, visava a 

participação de agentes da comunidade local no processo de planejamento 

de seus próprios bairros em áreas de periferia na Suécia. Com o objetivo 

de envolver e engajar os agentes sociais no sentido de investigar 

demandas, promover a discussão coletiva, identificar expectativas e 

anseios o projeto Block by Block para o Undugu Playground (iniciado em 

fevereiro de 2013) na periferia da cidade de Nairobi, capital do Quênia, 

foi o projeto pioneiro da divisão ONU-Habitat (que já incluem uma lista 

de mais de 300 localidades para serem favorecidas com essa parceria até 

o ano de 2016):  

 

 

Identificação Gráfica do Projeto. "Com sede em Nairóbi, Quênia, a organização é  

encarregada por coordenar e harmonizar atividades em assentamentos humanos 

dentro do sistema das Nações Unidas, facilitando o intercâmbio global de informação 

sobre moradia e desenvolvimento sustentável de assentamentos humanos, além de 

colaborar em países com políticas e assessoria técnica para enfrentar o número 

crescente de desafios enfrentados por cidades de todos os tamanhos. O Escritório 

Regional da ONU-HABITAT para América Latina e o Caribe funciona no Rio de 

Janeiro desde 1996". Disponível em http://www.onu.org.br. Acesso em outubro/2013. 
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.  

 

 Após o reconhecimento das necessidades locais, os cidadãos foram 

convidados a participar do processo de planejamento urbano. Detectando 

dificuldades na compreensão das ferramentas arquitetônicas 

convencionais, os promotores do projeto capacitaram o grupo de agentes 

da comunidade a utilizar o game Minecraft como ferramenta para o 

desenvolvimento de suas ideias. Desse modo, o game foi disponibilizado 

para a comunidade através do servidor FyreUK especialmente programado 

com imagens 3D do lugar destinado (Fig.59 e 60). Nesse ambiente virtual, 

no modo multiplayer, os agentes locais discutiram, compartilharam ideias 

e expectativas, trocaram experiências com o objetivo de desenvolver o 

projeto de reconstrução arquitetônica para a área, sem necessariamente ter 

formação em arquitetura.  

 

Fig.59________________________________________________________________ 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(ANTES)_ MINECRAFT BLOCK BY BLOCK 

 

Espaço urbano (físico) Undugu Playground na periferia da cidade de Nairobi, Quênia, 

África (fevereiro de 2013) e agentes sociais da comunidade local aprendendo a construir 

em Minecraft, no modo criativo multiplayer. Imagens de divulgação, disponíveis em: 

http://blockbyblock.org.  Acesso em outubro/2013. 

 

 

 

http://blockbyblock.org/
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Fig.60________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

  

 

 Os locais (físicos) foram recriados dentro do game e os agentes 

locais tiveram a oportunidade de modificá-los virtualmente para testar e 

visualizar como o espaço poderia ficar no futuro. As ideias apresentadas 

foram tomadas como base para as decisões políticas da ONU. Nas imagens 

(Fig.61) pode-se comparar o ambiente projetado em Minecraft (em baixo) 

e o ambiente construído e finalizado (em cima). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO EM MINECRAFT_ Undugu Playground 

Detalhes do projeto Undugu Playground em Minecraft. Visualização em “primeira 

pessoa”. Imagens de divulgação, disponíveis em: http://blockbyblock.org. Acesso 

em outubro/2013. 
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Fig.61________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Após a validação dos resultados obtidos com esse projeto pioneiro, 

outros projetos da ONU-Habitat também incorporaram o game Minecraft 

como ferramenta para a elaboração e discussão de ideias de planejamento 

urbano nas comunidades locais. O "Jeevanjee Gardens” (2013), em 

Nairobi, teve como objetivos melhorar a segurança, tornar o parque mais 

atraente para o público e prestar serviços culturais, através da construção 

de um palco para shows, um campo de futebol e acesso à internet gratuita 

(Fig.62).  

 

Fig.62_______________________________________________________________ 

 

OUTROS PROJETOS 

"Jeevanjee Gardens”. O 

Conselho Municipal de 

Nairobi, ONU-Habitat. 

Imagens de divulgação, 

disponíveis em: 

http://blockbyblock.org. 

Acesso em outubro/2013. 

 

 

 

 

(DEPOIS) - PROJETO CONSTRUÍDO  
Imagens de divulgação, disponíveis em: http://blockbyblock.org. Acesso em 
outubro/2013.  
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 Subtraindo informação do ambiente físico e adicionando a este uma 

arquitetura digital do espaço, Minecraft passou a ser a visto como a 

ferramenta facilitadora dessa integração coletiva.  Nos projetos Block by 

Block observamos os modos como é possível proporcionar tais 

experiências tratando o espaço físico como integração de dados.  

 De modo semelhante, porém utilizando a interface de um 

dispositivo móvel (e não mais fixo como na tela do computador), o 

aplicativo Minecraft Reality captura a imagem que pode ser fixa (uma 

fotografia) ou em movimento (um vídeo), para criar e sobrepor 

intervenções inusitadas no ambiente com a linguagem visual do game. O 

que se obtém é uma proposta híbrida físico/digital de percepções criativas 

dos usuários, de suas apropriações estéticas com os ambientes, oferecendo 

ainda a possibilidade de serem compartilhadas, através de um sistema 

simples baseado em mapas digitais de geolocalização (GPS), com outras 

pessoas que se encontram fisicamente no mesmo local portando 

igualmente dispositivos móveis para a captura da informação em realidade 

aumentada. Na imagem (Fig.63) o personagem do filme “Transformers”, 

em Minecraft, é incorporado no espaço físico da loja de conveniências e 

da cidade e podem ser observados somente através da tela do dispositivo 

móvel (smartphone).  
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Fig.63________________________________________________________________

   

 Observamos, portanto, uma dinâmica entre o espaço físico e as 

camadas invisíveis dos fluxos de informação no sentido proposto por 

Manovich (2012) a respeito de um "espaço aumentado" potencializador de 

percepções sobre nossas experiências corporificadas com o mundo. Tanto 

a aparência do objeto quanto o modo como se promove a interação com o 

espectador por meio dos dispositivos tecnológicos, o aplicativo Minecraft 

Reality e o projeto Block by Block estão abertos às possibilidades de 

experimentações estéticas no espaço físico, uma vez que se realizam nas 

ações criativas dos sujeitos, em oposição à pura contemplação, de um 

lugar específico. Desse modo, potencializam-se as experiências de 

interação transformando os espaços físicos em espaços animados e 

dinâmicos, retomando-se o conceito original de uma arquitetura como 

representação iconográfica, de superfície de informação, de um espaço 

potencial de contestação e diálogo.  

 De acordo com Coppa (2011) no campo da arquitetura tais projetos 

são denominados “ciber-arquitetura”. Neles, os elementos funcionais do 

espaço, para o uso humano, tornam-se secundários e tendem a desaparecer 

em torno de um paradigma da habitação abstrata. A ciber-arquitetura 

consiste na possibilidade de representar uma “forma” através da 

linguagem visual tridimensional dos softwares, com alto grau de realismo, 

 MINECRAFT REALITY 

 

Criações em Minecraft 

Reality. Aplicativo e 

imagem disponíveis em 

http://www.minecratfreali

ty.com. Acesso em 

outubro, 2013. 
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na qual os componentes gráficos induzem a uma espécie de “confusão 

perceptiva” entre a produção virtual e a reprodução de uma arquitetura 

“real” ou daquilo que ela poderia “vir-a-ser”.  

 Em síntese percebemos, através da análise de nosso recorte 

empírico, que os espaços digitais construídos através dos games, são antes, 

espaços de diversão, mas também, espaços que nos permitem desenvolver 

nossa capacidade de gerar e organizar formas pré-configurando a nossa 

própria representação do universo. Na medida em que promovem uma 

suspensão lúdica entre o sentido de real e virtual, entre ficção e função, 

tendemos a denominá-los de arquitetura “game-space70”: permite-nos 

transitar através de suas formas-espaços digitais “animadas, habitáveis e 

morfológicas” abertas às fronteiras da imaginação e criando, portanto, 

uma experiência mista e coincidente. 

 Adentramos a espacialidade do game Minecraft, participando de 

seus modos de jogos, dos regimes de significação e das interações sociais 

decorrentes, dentro e fora do ambiente digital, nas redes sociais. 

Perseguimos o circuito desse game, circunscrevendo as práticas de um 

grupo, as características dos sujeitos implicados, as interações e partilhas, 

as apropriações do game nos campos da educação e da arquitetura com o 

objetivo de avaliar nossas hipóteses e tecer nossas argumentações sobre a 

defesa da travessia do lúdico que levaremos em questão no próximo 

capítulo.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Termo criado pela autora. 
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7. GAMES COMO ACONTECIMENTO  

ESTÉTICO-COMUNICACIONAL 
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 Evocamos nos capítulos anteriores a natureza do ambiente digital 

dos games demonstrando os modos como esse ambiente está regido por 

aspectos que nos permitem apreendê-lo como um lugar no qual é possível 

ter experiências. Nos games, tais experiências configuram-se, como ponto 

inicial, na ordem do sensível e do cognitivo, através dos acionamentos 

corporais induzidos pelas tecnologias digitais.   

 Mesmo que estejam distantes, ou que jamais experimentem de fato, 

do momento de um acontecimento, mediados pela linguagem sincrética 

que se origina na comunhão das diferentes formas plásticas dos signos, 

nos games os sujeitos podem ter acesso à ocorrência, no sentido de uma 

experimentação simulada, abstraída em formas-representações. As 

representações mediadas pelos signos articulam modos de ser/parecer as 

coisas do mundo, lugar onde o homem atribui sentido e significado para a 

sua própria existência. De tal forma que podemos substituir a experiência 

primeira, homem-diante-do-mundo, por uma experiência mediada do tipo 

homem-diante-da-representação, e assim conduzir o inteligível através de 

graus diferentes de cognições e sensibilidades - do tipo simbólica - no 

lugar de sua empiria.  

 No contexto das tecnologias de comunicação e interação presentes 

nas sociedades digitais, podemos observar com maior clareza a ascensão 

dos games de terceira geração como formas-representações do mundo. 

Acrescidos de dispositivos periféricos que se ajustam ao corpo, os 

computadores e consoles desses games conseguem reproduzir com 

precisão as sensações, os acontecimentos, os fenômenos provenientes das 

experiências primeiras, dando-nos a sensação de sê-las. Podemos dizer 

que nos games sentimos a presença da experiência na pele mediada por 

uma comunicação criativa que se instaura no intercâmbio dos conjuntos 

de signos verbais (também orais) e não-verbais conduzidos (em sua 

maioria) pela alta figurativização representacional dos sofisticados 
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softwares e hardwares simbioticamente modelados. Dirigimos carros e 

aviões, construímos cidades, cuidamos de animais, gerenciamos recursos, 

podemos ser um assassino, subverter valores morais e éticos, narrativizar 

experiências. Uma vez que nos sentimos seguros em relação às possíveis 

consequências (positivas ou negativas) de nossas próprias ações esses 

ambientes digitais configuram uma espécie de consciência velada sobre a 

potência de nos permitirem poder ser/ser não, fazer/fazer não, 

querer/querer não e modelar nossa subjetividade.   

 No âmbito das teorias da ludicidade, tal potência se conduz pelo 

tecido das projeções imaginárias do brincar e do jogo, da fantasia e do 

teatro, como um tempo de rito e culto admitido como um momento de 

suspensão temporária e complementar ao “real”, ao trabalho, à seriedade, 

às regras, às normatizações da vida ordinária. Nesse sentido atestamos que 

a ludicidade está presente nos games contemporâneos, tanto nas 

características dos ambientes digitais que a provê dando-nos a sensação de 

estar presentes em um lugar onde é possível brincar de ter experiências; 

quanto no percurso do jogo, com as articulações entre os regimes de 

significações constituídos a partir do nível mais conceitual e narrativo ao 

mais plástico e interativo/reativo. 

 Com isso, a partir do conceito da experiência do espelho, cunhada 

por Foucault (2013), estamos em um lugar que o sujeito ocupa no 

momento de sua passagem (em oposição à permanência ou fixação) 

revelando uma presença temporária diante da superfície que serve de 

interface. Na analogia que descortinamos sobre esse conceito, 

denominamos tais experiências de “mistas” pois o “reflexo digital” dos 

sujeitos diante das interfaces dos games constitui-se como um lugar de 

representações construídas nas formas imaginárias e utópicas, de 

oposições, de subversões, mas sobretudo de possibilidades “outras” em 

relação à vida ordinária. Presença que se dá mediada por formas digitais 

regidas por um tempo, igualmente suspenso e passageiro tal como no rito 



201 

 

da brincadeira infantil, e a que permanecemos (com certa consciência de 

nossa corporeidade física) diante da interface.  

 Em tais experiências mistas, entretanto, concordamos com a crítica 

de Hillis (2004) de que os princípios que potencializam a sensação de 

presença não provocam o “apagamento” da consciência de que existe um 

corpo físico “inerte” diante do dispositivo. Corpo e representação 

convocam-se mutuamente. Nesse sentido, a relação entre o lugar que o 

corpo habita fisicamente e a sua representação virtual (reflexo digital na 

interface) está regida por princípios que reforçam a consciência de que 

estamos adentrando em um outro espaço: a. justaposição: ou conjugação 

simultânea entre espaço físico e digital; b. heterocronia: suspensão, 

paralisia, antecipação, retrocesso ou mesmo a atemporalidade em relação 

ao tempo cronológico; c. abertura e fechamento: mecanismos permissivos, 

“de entrada e saída” dos ambientes digitais; de relação com o espaço real, 

de narrativização imaginária, subversão, controle;  e da representação 

como identidade: ou seja, a possibilidade de assumir outra(s) 

identidade(s).   

 Os ambientes digitais dos games consolidaram-se na cibercultura 

como tecnologias mediadoras (provocadoras e provedoras) de práticas e 

processos comunicacionais sob seus diferentes modos de formas lúdicas 

experienciais. Revelam-nos, por sua vez, a participação solitária dos 

sujeitos como autor de sua presença e simultaneamente solidária, uma vez 

que para existir a experiência de jogo ela deve ser sentida junto com os 

outros sujeitos, igualmente solitários diante de seus reflexos digitais. Isso 

decorre, em primeiro lugar, das características, às vezes paradoxais, dos 

relacionamentos intermediados pelas mídias digitas. Eles permitem um 

contato mais próximo ao mesmo tempo em que mantêm uma distância, 

permitem acesso ao outro regulado pela manutenção da solidão, criam 

uma (falsa) sensação de proximidade e companhia. “Estar aí” significa 
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pensar com quem se está conectado em um determinado momento e o 

“estar sozinho” uma precondição para estar conectado. 

 Por outro lado, a ludicidade nos games reitera-se através de suas 

narrativas.  Os percursos do programa narrativo (previstos pela história-

tema) oferecem aos sujeitos regras, desafios, ações, recompensas, 

sobretudo um espaço simbólico, de projeções imaginárias e autobiográfico 

no qual imergem como possibilidade de experimentar a vida como 

narração. Em nossas observações empíricas, identificamos os fatores 

desencadeantes de tais experiências, comuns a uma ampla diversidade de 

games: 

 

 

1.O GAME SE DESENVOLVE ATRAVÉS DE UM CONTEXTO DE 

INTERAÇÕES. Com regras claras e objetivos concretos, os 

jogos oferecem contextos fechados de interações. Em 

oposição ao fluxo imprevisível da vida cotidiana, o contexto 

do jogo nos permite encontrar certa clareza de sentido em 

nossas ações. Essa é a raiz conceitual e psicológica da 

tradicional consideração sobre o uso dos jogos como entorno 

idôneo para o entretenimento de atividades ditas “sérias”, 

para o ensaio de ações arriscadas ou perigosas, para a prática 

de atividades socialmente censuradas, como o 

comportamento agressivo. As múltiplas “vidas” dos sujeitos, 

que podem sempre começar de novo, reforçam ainda mais o 

sentido de experimentar sensações, dotando as suas ações e 

decisões de um aspecto dramático e ficcional.  
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2.PARTICIPAÇÃO DOS SUJEITOS NO DESEMPENHO DA 

EXPERIÊNCIA DE JOGO. Ou seja, a gratificação 

proporcionada pela experiência do jogo está diretamente 

relacionada à capacidade dos sujeitos em decidir sobre o 

contexto do jogo e deve ser acompanhada de um amplo 

espectro de possibilidades de intervenções. A liberdade de 

escolhas oferecidas pelo game relaciona-se ao sentido 

pedagógico da aprendizagem por descobrimento de Bruner 

(1966). Nos games, ainda que algumas regras básicas sejam 

estabelecidas a princípio, não se diz aos jogadores o que se 

deve ou como se deve fazer. Só se explicam alguns mínimos 

limites de interação e, a partir de então, vão descobrindo por 

si mesmos as regras, as estratégias, os caminhos possíveis. 

Mais além dos games, o conceito de participação lúdica está 

centrado no contexto da cultura participativa (PIOTET; 

PISANI, 2011, p. 42). 

 

 

c. DESCOBRIMENTO PROGRESSIVO DE UM MUNDO NOVO. A 

experiência dos sujeitos em se adaptar a um contexto 

desconhecido pode ser muitas vezes uma experiência 

estressante, geradora de ansiedade. Para além dos aspectos 

estéticos, visualmente atraentes e imersivos, os games são 

desenvolvidos de modo a intercalar, através da dinâmica de 

desbloqueio escalonado, as possibilidades de escolhas 

(ações no jogo) e a exploração do território do mundo 

narrativo. Isto evita que o sujeito possa sofrer sensações de 

esgotamento ao adentrar abruptamente na complexidade do 

ambiente digital em toda a sua extensão. 
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d. ADAPTAÇÃO DO MUNDO AO JOGADOR. A clássica teoria 

de Piaget (1990) sobre o desenvolvimento da inteligência na 

criança se baseia na dialética “acomodação frente à 

assimilação”: a acomodação se constitui proporcionalmente 

à adaptação dos sujeitos às condições exteriores, e 

inversamente, a entende-se a assimilação, 

fundamentalmente, como o controle do sujeito sobre as 

condições exteriores. Segundo o autor, na primeira infância 

os jogos simbólicos são os mais habituais, trata-se de uma 

modalidade de jogo de assimilação no qual a criança imagina 

que qualquer coisa ao seu redor é o que se projeta a si 

mesmo. Respondendo a um exercício compensatório no 

nível psicológico, trata-se de um universo que se molda 

totalmente aos desejos da criança em um exercício de total 

liberdade imaginativa. Esse modelo de jogo pode 

proporcionar experiências satisfatórias também aos sujeitos 

em idade adulta. Tomamos, por exemplo, as possibilidades 

de ajustamento das interfaces digitais feitas pelos sujeitos 

com o objetivo de customizar conteúdos de acordo com os 

gostos pessoais. Este enfoque está sendo cada vez mais 

adotado nos games na medida em que oferecem mecanismos 

para a customização das interfaces, de personagens, de 

ambientes, de modos de jogo. De acordo com Manovich 

(2007), ajustando estética e conteúdo, os ambientes digitais 

dos games incitam, sobretudo, a criatividade e a 

possibilidade de os sujeitos expressarem-se a si mesmos. 

 

 

e. EQUILÍBRIO ENTRE COMPETITIVIDADE E DESAFIOS. A 

competitividade gratificante discutida por McGonigal 
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(2012) resulta da combinação entre metas a serem cumpridas 

pelos sujeitos durante o jogo, a curto e longo prazo. Nos 

games, além de se estabelecer um objetivo final, o percurso 

do jogo determina metas intermediárias com o objetivo de 

proporcionar pequenos momentos de êxito, de manter os 

sujeitos permanentemente motivados pela aproximação de 

novas recompensas a todo o momento, ainda que sejam 

puramente simbólicas. Esta articulação de metas e submetas 

está estritamente relacionada com a segmentação em níveis 

das dificuldades do jogo, das recompensas mediante 

pontuações, prêmios e eventos narrativos.  Nesse sentido, a 

teoria do design de jogos pode-se somar à teoria psicológica 

do Flow descortinada por Csikszentmihalyi (1991) como um 

estado de engajamento proporcionado por um estado de 

fluxo de experiências. Estabelecidas pela progressiva 

configuração da dinâmica de dificuldades do jogo, a 

sensação de estar participando de uma atividade que lhe 

desafia a oferecer o melhor desempenho de si mesmo 

complementa-se ao desafio de se atingir o objetivo 

estabelecido.  

 

f. EVOLUÇÃO NÍTIDA DA PROGRESSÃO. A clareza de sentido 

é fundamental para a diversão do jogador não só no que diz 

respeito a aprendizagem das regras e do contexto do jogo 

mas também em relação a progressão do jogador no processo 

de solução de problemas e desafios. Os games programam 

tradicionalmente sistemas de pontuação, recompensa, 

prêmios e castigos, medalhas, níveis de habilidade e 

experiência do personagem/jogador, ranking de pontuações. 

Tendem a valorizar os êxitos dos sujeitos, divulgando nas 
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comunidades virtuais seus êxitos e gratificações, 

(especialmente em jogos do tipo multiplayers). 

 

g. RECONHECIMENTO DE PADRÕES, VARIABILIDADES E 

INCERTEZAS. O princípio de harmonização entre 

redundância e variabilidade está muito presente nas relações 

experienciais dos games através da combinação de 

atividades de reconhecimento de padrões e elementos de 

variabilidade e incerteza. Neste sentido, uma proporção das 

ações do jogo consiste em uma repetição de padrões que o 

jogador deve executar da mesma forma.  Porém, se reserva 

sempre o desenvolvimento dos níveis com um componente 

de variabilidade demandando dos sujeitos uma situação 

denominada pela psicologia como “pensamento fora da 

caixa” (CSIKSZENTMIHALYI, 1991, p.123): escapar das 

vias frequentes de solução de problemas para inferir novas 

formas de alcançar um objetivo, novas formas de atuar, de 

atacar o inimigo. Nos termos da psicologia cognitiva, os 

games entrelaçam o pensamento reprodutivo baseado na 

construção de rotinas e memória, e o pensamento produtivo, 

orientado à criatividade e à busca de soluções inovadoras.  

 

h. AÇÕES ATÁVICAS NO CONTEXTO DO IMAGINÁRIO DO 

JOGO. Os historiadores de jogos71 identificaram quatro 

mecanismos continuamente presentes ao longo de toda a 

história da humanidade, em todos os tipos de lugares e 

culturas. Esses mecanismos evocam simbolicamente 

algumas das atividades essenciais para a sobrevivência e o 

                                                           
71 Tais como Roger Caillois(2001), Johan Huizinga (2004), Michel de Certeau(2002), 

Jeannie Novak(2010). 
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desenvolvimento humanos e estão presentes nas narrativas 

dos games estabelecendo diferentes gêneros de jogo: a. a 

casa e a guerra, manifestando-se em jogos do tipo combate; 

b. a coleta de alimentos, manifestando-se em jogos de 

captura de objetos e insumos; c. a construção, que se 

manifesta em jogos de encaixe, de quebra-cabeças, tangran, 

tetris; d. de desempenho e carreira, manifestando-se nos 

jogos narrativos, do tipo RPG, de aventura ou esportes. Em 

termos gerais pode-se deduzir que os sujeitos encontram 

algum tipo de gratificação na possibilidade de experienciar 

no contexto do jogo, ainda que imaginariamente, ações que 

os conectam com algumas das atividades mais primitivas ou 

instintivas (atávicas) do homem.  

 

i. SISTEMAS COMPLEXOS DE TOMADA DE DECISÕES 

REATIVAS. Constituindo-se de uma articulação entre 

aprendizagem, educação e competência estésica 

(LANDOWSKI, 2009), a tomada de decisões dentro do jogo 

consiste em complexas relações entre variáveis 

interdependentes. A aprendizagem sobre as variáveis 

interdependentes, associada a análise de oportunidades e 

riscos para as diversas opções estratégicas possíveis, 

constitui-se em um desenvolvimento cognitivo de elevada 

complexidade. Isto se constitui dentro do jogo na medida em 

que este permite experimentar as consequências das decisões 

tomadas segundo critérios próprios e recomeçar, voltar a 

jogar, sob outras decisões acerca do mesmo contexto. Nesse 

sentido, os games de estratégia e simulação possuem um 

grande potencial de desenvolvimento educativo solicitando 
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dos sujeitos a análise de sistemas complexos para a tomada 

de decisões e a aprendizagem mediante a experimentação.  

 

 Experimentar, sentir e assim conhecer são portanto, características 

fundamentais da ludicidade apropriadas pelos ambientes digitais dos 

games que, diante de sua natureza de signos simultaneamente construídos, 

dão forma e linguagem para a criação e controle de efeitos estéticos 

capazes de acionar a rede de percepções sensíveis revelando-se como 

potenciais mediações tecnológicas de regimes interacionais entre os 

sujeitos.  

 Consequentemente, nosso interesse investigativo de identificar os 

modos de presença e os regimes de interação dos games na cibercultura, 

como acontecimento comunicacional imbricado, conduziu-nos a elaborar 

uma metodologia própria para a sua análise e categorização. Isso porque 

os critérios estabelecidos de uso comum de uma ampla variedade de 

fabricantes e programadores, tomam de empréstimo os gêneros do cinema 

qualificando apenas o tipo de narrativa. Percebemos que tal classificação 

não contemplava os aspectos interacionais tanto nas situações entre o 

sujeito e o jogo (situação em que se encontra diante da inteligência 

artificial como adversária) quanto naqueles em que múltiplos sujeitos 

conectados simultaneamente estão diante de uma inteligência artificial 

operacionalizada pelo ambiente digital mas também diante de suas 

próprias inteligências “orgânicas”, imprevisíveis e de certo modo, não-

programadas. Para isso, instituímos três níveis, dinâmicos entre si, de 

categorias analíticas, apoiadas nas teorias da sociosemiótica e da semiótica 

da experiência de Landowski (2009) para investigar os games como um 

todo de sentido: partimos do nível mais conceitual, analisando as 

estruturas do percurso narrativo em direção à correlação dos seus 

respectivos formantes plásticos verbais, não-verbais e sonoros para ainda 

assim correlacioná-los ao terceiro nível, mais tecnológico e pragmático, 
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dos regimes que surgem em ato, durante a partida do jogo.  Desse modo, 

dispositivos tecnológicos, narrativas e linguagens plásticas (constituídas 

nas composições sincréticas dos signos) são fatores desencadeadores de 

maior ou menor grau de figuratividade, de sensação de presença (tanto de 

si, no ambiente digital, quanto dos outros sujeitos simultâneos), de 

possibilidades comunicacionais e interacionais (inclusive potencializadas 

pela adição de dispositivos periféricos).  

 Dessa forma, sujeitos, games e o game Minecraft (recorte empírico 

a que nos detivemos por meio da participação não-revelada) confirmaram 

nossas hipóteses:  

 

1. A de que os ambientes digitais dos games são, em suas 

formas, um expressivo e complexo fenômeno cultural, 

estético e de linguagem que foi capaz de desenvolver uma 

retórica própria, que se nutre de diversos meios e discursos 

(reatualizados inclusive) para prover efeitos interacionais e 

subjetividades de diferentes ordens. Confirmamos, com isso, 

a impossibilidade de separar as dimensões tecnológicas das 

mediações digitais providas pelos games (representacionais, 

comunicacionais, interacionais), da cognição simbólica dos 

sujeitos (sua capacidade reflexiva, autorreferencial, de 

criação, troca, transformação dos operadores que são os 

conceitos) e da diversidade ilimitada de suas manifestações 

partilhadas. 

 

2. A de que, tais ambientes digitais, uma vez gerativo de 

vivências, vínculos, sociabilidades, narratividades pode ser 

deslocado de sua função primeira de entretenimento e lazer 

para emprestar sua retórica e sua potencialidade cognitiva 

para outros campos. Atestamos, sobretudo, aquilo que 
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denominamos no início de nossa investigação de travessia 

do lúdico, para além uma definição meramente oposta ao 

“fazer sério”, como uma relação passível de se efetivar na 

dimensão cognitiva e sensível. Demonstramos essas 

travessias, tanto na informalidade do projeto Hidrelétrica de 

Itaipú quanto na formalização dos projetos Block by Block, 

Minecraft Edu, Minecraft Reality;  nos modos como as 

formas poéticas dos ambientes digitais dos games foram 

apropriadas como formas experimentais de prover situações 

que simulam acontecimentos, aprendizagens e engajamentos 

colaborativos entre os sujeitos. 

 

 Paralelamente, sob a luz de McLuhan (2005), de que a importância 

adquirida por uma tecnologia nas sociedades humanas pode ser revelada 

(também) através da observação das práticas de seus usos que vão se 

estabelecendo espontaneamente como práticas culturais materiais 

(objetos) e imateriais (conceitos de diferentes ordens), percebemos a força 

da presença dos games na cultura contemporânea advogada pelos rastros 

de suas apropriações. Enfatizamos, portanto, que o interesse e a adesão da 

cultura sobre um determinado game acaba também por intensificar as 

produções industriais relacionados a ele. Antes mesmo de surgirem, uma 

complexa trama de estratégias para a criação, distribuição e lançamento de 

produtos e serviços em torno dele são planejadas pelas agências de 

marketing objetivando um intenso consumo com vistas ao lucro (máximo). 

Isto se justificaria porque, de acordo com os estudos que realizamos 

preteritamente (SOUSA, 2009, p. 22-36), ao adotar temas conhecidos das 

produções destinadas ao entretenimento e lazer (em outros tipos de 

produtos e serviços) acaba-se por gerar uma vantagem competitiva 

regulada pela empatia e afetividade, condições invariavelmente desejadas 

pelo ser humano em geral, já estabelecidas entre personagens e o público-
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alvo. Ainda assim, diante do fenômeno da cultura convergente cunhada 

por Jenkins (2009), são oferecidas ilimitadas possibilidades sobre o 

mesmo tema geradas em diferentes mídias (e interações decorrentes) na 

forma de conteúdos ampliados, paralelos, complementares. 

 Observamos ainda que nos games os critérios de classificação dos 

sujeitos por faixa de idade, condição socioeconômica, sexo, delimitação 

geográfica são comumente fraturados e incertos para a determinação de 

perfis generalizados de jogadores. Os sujeitos se arranjam 

espontaneamente à deriva, nos recortes sensíveis que se configuram na 

repartição da experiência comum. São, nesses ambientes, sujeitos 

substancialmente virtuais antes mesmo de serem digitais: estão regidos por 

uma espécie de com-sentir as posições e movimentos dos corpos, as 

funções das palavras, os jogos de proximidade e distância, o visível e o 

invisível, sobretudo, pelos modos como se toma parte no mesmo. 
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9. GLOSSÁRIO  

 

 

 

 

 Apesar de definirmos os termos técnicos utilizados nessa 

investigação, em notas de rodapé e ao longo do texto, complementarmente 

apresentamos um glossário com o objetivo de facilitar o acesso do leitor 

aos conceitos, em qualquer momento de sua leitura. Utilizamos como 

referência da pesquisa de termos os autores Piotet e Pisani (2010), já 

referenciados na bibliografia: 

 

_____________________________________________________________________

________ 

 

PIOTET, Dominique; PISANI, Francis. Como a web transforma o mundo. A 

alquimia das multidões. São Paulo: Senac Ed., 2010. 

 

 

 

Arcade 

Console de videogame montado 

em um gabinete grande que 

inclui o monitor e sistema de 

som, quase sempre, mantidos em 

estabelecimentos comerciais. O 

termo também é usado para 

definir jogos de consoles 

domésticos que tem a 

jogabilidade igualmente curta e 

rápida. 

 

__________________________

______ 

 

Banco de dados (database) 
Em termos de Internet, 

computador que contém um 

número muito grande de 

informações, que podem ser 

acessadas pela rede. 

 

__________________________

______ 

 

Bit 

Dígito binário, um único 0 ou 1, 

ativado ou desativado, 

armazenado no seu computador. 

Quatro bits formam um nibble 

(termo raramente usado), e 8 bits 

formam um byte, o equivalente a 

um único caracter. As CPUs 

possuem 8, 16 ou 32 bits. Isso se 

refere à quantidade de 

informações que podem 

processar de cada vez. 
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__________________________

______ 

 

CD-ROM 

Compact Disk Read Only 

Memory. Disco de 

armazenamento de informações 

que não lhe permite acrescentar 

dados, mas apenas ler a partir 

dele. 

 

__________________________

______ 

 

Cliente-Servidor 

Modo de distribuição de 

informações pela rede 

envolvendo o uso de um 

pequeno número de programas 

servidores para fornecer dados 

aos programas clientes, 

instalados ao longo da rede em 

muito computadores. Com um 

banco de dados, o programa 

servidor fornece informações 

que lhe são solicitadas.  

 

__________________________

______ 

Conexão 

Ligação do seu computador a um 

computador remoto. 

__________________________

______ 

 

Conexão Direta 

Ligação permanente entre dois 

computadores. Também é 

conhecida como linha dedicada. 

 

 

Conta 

Ter uma conta em um 

fornecedor de acesso é como ser 

sócio de um clube. O titular da 

conta recebe um nome de 

usuário (username ou apelido) e 

senha para acessar o sistema. 

Paga uma mensalidade de acordo 

com os serviços que utiliza e 

dependendo dos planos de 

pagamento do fornecedor de 

acesso. 

 

 

__________________________

______ 

 

Chat 

Conversa em tempo real através 

do computador. Em alguns 

sistemas mais antigos de chat, a 

tela é dividida em duas. Cada 

parte contém o texto de um dos 

interlocutores. Novos sistemas 

permitem a criação de "salas" de 

conversa em páginas de Web. O 

Netscape Chat, programa 

auxiliar do navegador Netscape, 

permite que várias pessoas 

troquem mensagens ao mesmo 

tempo e compartilhem endereços 

de páginas, permitindo uma 

forma de navegação em grupo. 

O chat na Internet ficou famoso 

através do servidores de IRC 

(Internet Relay Chat), onde são 

criadas as várias "salas" ou 

"canais" para abrigar os usuários. 
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Ciberespaço 

Termo criado pelo escritor 

William Gibson e inspirado no 

estado de transe em que ficam os 

aficcionados de videogame 

durante uma partida. A palavra 

foi utilizada pela primeira vez no 

livro Neuromancer, de 1984, e 

adotada desde então pelos 

usuários da Internet como 

sinônimo de rede. 

 

 

 

__________________________

______ 

 

Dados 

Qualquer tipo de informação (em 

um processador de texto, 

programa de imagem, etc.) 

processada pelo computador. 

 

 

__________________________

______ 

 

Drivers 

Itens de software que permitem 

que o computador se comunique 

com um acessório específico, 

como uma determinada placa. 

Cada acessório exige um driver 

específico. 

 

 

__________________________

______ 

 

Endereço IP 
Número especialmente 

desenvolvido para acessar um 

computador na Internet. 

 

__________________________

______ 

 

FPS (First Person Shooter) 

Define os games que têm como 

principal característica uma 

interface parecida com a 

humana, em que o jogador tem a 

visão em primeira pessoa e, 

quase sempre, empunha uma ou 

mais armas de fogo.  

 

 

 

__________________________

____ 

Fórum 

Termo genérico para grupo de 

discussão. A palavra fórum pode 

ser aplicada tanto para grupos de 

discussão da Usenet, como para 

listas de distribuição. Em 

serviços on-line americanos, a 

palavra fórum é utilizada para 

descrever os grupos de discussão 

internos. 

__________________________

______ 

Frames 

Nome dados às janelas que 

dividem algumas home pages em 

campos de acesso e visualização 

de outras páginas. 

 

__________________________

______ 

Grupos de Discussões 

Fóruns globais onde pessoas 

com interesses em comum 

trocam informações, debatem 
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ideias e fazem perguntas umas às 

outras. Tudo através de 

mensagens que são distribuídas 

aos usuários pelo esquema de 

Mailing Listou Newsgroups. 

 

__________________________

______ 

GUI (Interface Gráfica ao 

Usuário) 

Interface que une ícones e 

funções para realizar tarefas e 

facilitar a vida do usuário. 

__________________________

______ 

 

Headset 

É um conjunto de fone de ouvido 

com controle de volume e 

microfone  acoplado para uso em 

microcomputadores multimídia, 

games e também para 

telemarketing, ficando preso à 

cabeça do usuário 

 

__________________________

______ 

 

Homepage 

Uma homepage é a página de 

entrada de um Web site, mas o 

termo pode ser usado também 

para indicar a página principal 

de uma determinada seção. 

 

__________________________

______ 

 

Hiperlink 

Nome que se dá às imagens ou 

palavras que dão acesso a outros 

conteúdos em um documento 

hipertexto. 

O hyperlink pode levar a outra 

parte do mesmo documento ou a 

outros documentos. 

 

__________________________

______ 

Hipermídia 

A definição formal de 

hipermídia une os conceitos de 

hipertexto e multimídia. Ou seja, 

um documento hipermídia 

contém imagens, sons, textos e 

vídeos, como qualquer título 

multimídia. Além disso, usa 

ligações de hipertextos para 

permitir que o usuário salte de 

um trecho para outro do 

documento ou até mesmo para 

um documento diferente. O 

termo hipermídia também é 

utilizado como sinônimo de 

multimídia. 

__________________________

______ 

Hipertexto 

Documento capaz de incluir em 

seu conteúdo ligações com 

outras partes do mesmo 

documento ou documentos 

diferentes. As ligações 

normalmente são indicadas 

através de uma imagem ou texto 

em uma cor diferente ou 

sublinhado. Ao clicar na ligação, 

o usuário é levado até o texto 

ligado. 
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Indie:  

Games que foram produzidos de 

forma independente, que não 

receberam o apoio de uma 

distribuidora para serem 

desenvolvidos e vendidos. 

 

__________________________

______ 

Interativo 

Processo de comunicação 

através do qual o usuário recebe 

resposta imediata a um comando 

dado ao computador. 

__________________________

______ 

Interface 

Conexão entre dois dispositivos 

em um sistema de computação. 

Também usado para definir o 

modo (texto ou gráfico) de 

comunicação entre o computador 

e o usuário. 

__________________________

______ 

 

Internauta 

Nome dado ao usuário da 

Internet. 

 

__________________________

______ 

 

Internet 

1. Com inicial maiúscula, 

significa a "rede das redes", 

originalmente criada nos EUA, 

que se tornou uma associação 

mundial de redes interligadas. 

2. Com inicial minúscula 

significa genericamente uma 

coleção de redes locais e/ou de 

longa distância, interligadas por 

roteadores. 

 

 

__________________________

______ 

 

Kinect 

Acessório para o XBOX 360 

lançado em 2010. Adicionou ao 

console funcionalidades 

orientadas à captura de vídeo, 

movimento e voz. Compatível 

com as duas versões do 

videogame. 

 

__________________________

______ 

 

LAN (Rede Local) 

Sigla para Local Area Network, 

rede de computadores em geral, 

limitada a um prédio ou conjunto 

de prédios de uma instituição. 

 

__________________________

______ 

Link 

Qualquer parte de uma página 

Web que se conecta a algo mais. 

Clicando ou selecionando um 

link, portanto, fará com que esse 

algo mais apareça. A primeira 

parte de uma URL mencionada 

em um link indica o método ou o 

tipo do link. Os métodos 

incluem: file (para arquivos 

locais), ftp, ghoper, http, mailto, 

news e wais (para algumas 

formas de procura). 
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__________________________

______ 

 

Login   

O login é o nome que o usuário 

usa para acessar a rede. Quando 

você entra na rede, precisa 

digitar o seu login, seguido de 

uma senha (password). 

 

 

 

 

__________________________

___ 

 

MMO (Massive Multiplayer 

Online) 

Games que tem como principal 

característica a jogabilidade 

online entre centenas, e até 

milhares, de jogadores.  

 

__________________________

______ 

 

MMORPG (Massive 

Multiplayer Online RPG) 

Games multiplayer online com 

suporte a muitos jogadores e 

com a jogabilidade focada ao 

RPG. 

 

__________________________

______ 

 

MUD 

Multi User Dungeon. Um game 

para vários utilizadores, 

normalmente presente num 

servidor qualquer na Internet. É 

uma espécie de Mundo Virtual 

onde se podem encontrar e 

interagir vários jogadores.  

 

 

__________________________

______ 

 

Multimídia 

O termo multimídia é utilizado 

para definir um documento de 

computador composto de 

elementos de várias mídias, 

como áudio, vídeo, ilustrações e 

texto. Também é importante que 

esses documentos sejam 

interativos, ou seja, que 

permitam a participação do 

usuário. 

 

__________________________

______ 

 

Multiplayer 

Modo de jogo em que dois ou 

mais jogadores interagem entre 

si, seja competindo ou 

cooperando. 

 

__________________________

______ 

 

Navegação 

Ato de conectar-se a diferentes 

computadores da rede 

distribuídos pelo mundo, usando 

as facilidades providas por 

ferramentas como browsers 

Web. O navegante da rede 

realiza uma "viagem" virtual 

explorando o ciberespaço, da 

mesma forma que o astronauta 

explora o espaço sideral. 

Cunhado por analogia ao termo 

usado em astronáutica. 
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__________________________

______ 

 

Pixel 

Nome dado para picture element 

(elemento de imagem). É a 

menor área retangular de uma 

imagem. Cada pixel é uma cor 

diferente. Com essa combinação 

de cores, é possível mostrar 

qualquer cor. No entanto, a 

capacidade de mostrar todas as 

combinações de cores possíveis 

vai depender da qualidade e da 

configuração do monitor do 

usuário. 

 

__________________________

______ 

 

Provedores (ou fornecedores) 

de acesso 

Varejistas de conectividade à 

Internet. Ligados a um provedor, 

revendem conexão à Internet aos 

usuários finais. 

 

 

__________________________

______ 

 

Realidade virtual 

É qualquer uma das várias 

combinações de recursos de 

interface de usuário que permite 

a este interagir com o 

computador ou sistema, de uma 

maneira que tenta imitar da 

forma mais perfeita possível o 

ser humano. Pode incluir vários 

tipos de recursos. 

 

__________________________

______ 

 

RPG 

No mundo dos games, RPG 

denomina os jogos que têm em 

sua essência as mesmas 

características do jogo de mesa 

com o mesmo nome. Em suma, 

jogos de RPG desenvolvem uma 

história principal ao mesmo 

tempo em que explora a 

evolução de um ou mais 

personagens. Atributos 

quantitativos, equipamentos, 

quests e inventários também são 

características-chave de um 

RPG. 

 

 

__________________________

______ 

 

Servidor 

1. No modelo cliente-servidor, é 

o programa responsável pelo 

atendimento a determinado 

serviço solicitado por um cliente. 

Todos os serviços da Internet, 

funcionam no modelo cliente-

servidor. Para utilizar um desses 

serviços, o usuário precisa usar 

um programa cliente para 

acessar o servidor. 

2. Referindo-se a equipamento, o 

servidor é um sistema que 

oferece recursos tais como 

armazenamento de dados, 

impressão e acesso dial-up para 

usuários de uma rede. 
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__________________________

______ 

 

Site  

No mundo virtual, é um lugar 

cuja porta de entrada é sempre 

sua homepage.  

 

__________________________

______ 

 

Web (World Wide Web ou 

WWW) 

Área da Internet que contém 

documentos em formato de 

hipermídia, uma combinação de 

hipertexto com multimídia. Os 

documentos hipermídia da 

WWW (teia de alcance mundial) 

são chamados de páginas de 

Web e podem conter texto, 

imagens e arquivos de áudio e 

vídeo, além de ligações com 

outros documentos na rede. A 

característica multimídia da Web 

tornou-a a porção mais 

importante da Internet. 

 

__________________________

___ 

 

Web site 

Um servidor de WWW. Contém 

páginas interligadas conhecidas 

como documentos de hipertexto 

(páginas de Web). Os 

Web sites são usados para 

oferecer aos usuários 

informações institucionais sobre 

uma empresa, notícias, lojas 

virtuais, jogos, entre outras. 
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10. ANEXO 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOIMENTO DOS PROFESSORES 

GRUPO MINECRAFT TEACHERS 

 

Disponível em: https:/ /groups.google.com/minecraft-teachers.  

Período de participação da autora no grupo: julho de 2013 a julho de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 

 

__________________________________________________________ 

______________ 

 

 
On Tuesday, 11 February 2014 14:36:00 UTC-5, Joel Levin wrote: 

 

Hi folks!  We are getting ready to relaunch the MinecraftEdu web page 

in the very near future, and we were hoping to include some teacher 

testimonials.  Just short little soundbites explaining, possibly, why you 

use MinecraftEdu, what you use it for, what it's meant for your 

classroom, how easy it is to use, etc.  Anything like that.  Be creative! 

 

Feel free to answer here, or mail me directly. 

 

We are also looking to include a few "case studies" where we explain a 

bit more about one teacher's classroom, and highlight the lesson, etc.  If 

anyone wants to help us out with this, I'd love to hear from you! 

 

Thanks all.  You folks are the best.  :) 

~Joel 

__________________________________________________________ 

______________ 

 

 

 
 

MinecraftEdu allows student to go "beyond the classroom" and explore 

their learning. It's a learning motivational tool like no other. For both 

teachers and students, the possibilities are endless.  

 

As a history teacher, I've been able to send my students "back in time" to 

virtually experience history firsthand - to explore areas of our learning, to 
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meet characters from history, and to constructively interact with their 

own learning. 

 

__________________________________________________________ 

______________ 

 

 
 

That Minecraft would be a dream to use in school, I understood at once. 

To then find MinecraftEDU enabled me to carry out all the wild and 

totally ingenious pedagogical ideas I had. For students, it means a joy not 

to feel limited by conventional methods to cope with their schoolwork. 

In my eyes, this is at least as revolutionary as when the computer entered 

the classroom. 

 

Rodrigo Paras 

Teacher at Stenhamraskolan (yea, Stonehammer School :) 

Stockholm, Sweden 

 

__________________________________________________________ 

______________ 

 

 

 
 

On Wednesday, 12 February 2014 08:59:45 UTC-5, Stephen Rowley 

wrote: 

MinecraftEdu: Dynamically engaging students with an immersive 

platform in ways that supersede traditional pencil-and-paper methods. 

Instantaneous feedback, individual workflow, and a theme with which 

children identify are primary characteristics of the game's success. In no 

other learning environment will you find students more excited to absorb 

knowledge and socialize with their peers. Those who tend to remain 
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quiet and reserved in normal classroom environments will find comfort 

in their outspokenness by volunteering for in-game leadership roles as 

they are confident with their understanding of the game and have an 

opportunity to teach those who are unfamiliar with Minecraft. Skills they 

learn within the game are entirely applicable to other areas of study and 

provide for broad array of useful life-long abilities. We are not simply 

playing a game; we are creating the future of learning. 

 

Too poetic, perhaps? Let me know what you think! :) 

 

As for the case studies, I'll see if I can get back to you with something 

after we try out the fifth graders which should be in the next week or 

two. I plan to do the same thing as we did with Middle School 

minimester, but this time I'm aiming for a capitalist economy LOL. 

Hopefully I can get it to you before any potential "deadline," if that is the 

case. 

 

Thanks, Joel! 

 

__________________________________________________________ 

______________ 

 

 

 
At the request of a few people that frequent the chat-room, I started a 

blog to document my experiences with using MinecraftEdu at my school. 

So far, things have gone very well for us in the Middle School and I have 

plans to start in both Upper and Lower Schools. They allowed me to do a 

one-week "minimester" course in January to try the game out and it was 

a wild success with both the students and faculty. They can't get enough 

of it! At any rate, below is the link to my blog. The posts are long and a 

bit on the creative side so I hope you enjoy! 

 

http://steverowleygfs.blogspot.com/ 

 

Interesting blog post Steve. It seems like a lot of fun. But what are you 

trying to teach them? Was it about government structure? 

 

http://steverowleygfs.blogspot.com/
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There was no specific teaching goal for this course. It was simply a trial 

period to see how well the kids worked with Minecraft in a classroom 

setting. Minimester has no focus on traditional academic studies and is 

more geared towards creativity and fun. I feel it was the perfect 

opportunity to have a "risk-free" shot at using it in class. The whole part 

where we ended up as a communist society was entirely unintentional 

and I wasn't aware of this until near the end of the week. That being said, 

since MinecraftEdu was so successful at my school, it has opened up 

doors for me to try this in the other divisions and start working with 

teachers on curricular material so it will be academically-rigorous from 

now on. 

 

Also, again I apologize for the length and seemingly overly-creative 

nature of the post. I just had a great deal of fun with it and saw it as an 

opportunity to make things more interesting. Future posts will be more 

succinct and easier to read. 

 

Thanks for checking it out, Rick. 

__________________________________________________________ 

______________ 

 

 

 
Hi all, I'm new here but am already a big fan of MCedu.  I been helping 

an orphanage in Cambodia for the last 6 years and have recently been 

introduced to MCedu by a fellow teacher (I played MC before 

MCedu).  I am currently working on getting a MCedu server up  to use 

for my children at the orphanage to practice their English. (I need 

recommendations of hosts for my MCedu that accept credit card).  I will 

be using it as a way for them to practice their English (with a mumble 

server) and for helping them in their development of logic and creativity 

skills.   

Once the server is set up and I have my students comfortable in MC, is it 

legal (and possible) for me to set up projects using MCedu that connect 

my students with students in classes in different countries? If so, would I 

be able to start a thread here to try to find other schools interested in 

doing joint MCedu projects?   

 

Golden Egg Room 
Banco Imobiliário. 
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JOEL S. 

Just watched "The Story of Mojang" with my son last night. He now has 

a greater appreciation of how Minecraft began, and seeing "Notch" in 

person was a thrill. Joel Levine's segment on EDU was also terrific! 

Every Minecraft player should watch this movie to gain the background 

knowledge about how Minecraft came to be. I know I'm probably late to 

the game here, and many of you have already seen this movie, but if you 

haven't, check it out: http://minecraftstoryofmojang.com (use code 

SNOWBLOCK to buy for 1/2 price, only $4.00). 

 

It got me thinking about the following question, which I will pose to the 

group. Using only ONE WORD, how would YOU describe Minecraft?  

 

My word is OPEN (open ended, open collaboration, open source, open to 

endless possibilities) 

 

What's yours? 

 

The creators of the movie recently put it up on YouTube. People can see 

it here:  

http://youtu.be/ySRgVo1X_18 

 

__________________________________________________________ 

______________ 

 

 

 
 

I would go with AMAZING. 

 

Amazing what people create in there.  

Amazing in terms of how it started, and where it is now and the new 

genre of games it spawned.  

Amazing for education because of its flexibility. 

Amazing because of the community it has created (and sub-communities 

like this one). 

 

Sorry I couldn't stick to the one word without giving a reason :p 

 

http://minecraftstoryofmojang.com/
http://youtu.be/ySRgVo1X_18
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Elfie. 

 

On Thursday, 23 January 2014 08:35:26 UTC+11, Joel S. wrote: 

My 8 year old son's word: ADVENTURE 

 

Engaging 

 

Not much to explain...just engaging on so many levels...for students and 

teachers. 

 

.... but in a good way. The entire design of the game from different mobs, 

to the recent biome increase in 1.7.3/1.7.4, redstone, the Nether, 

enchantments, potions... the game is mind-blowing in its attention to 

detail and that's probably the main reason I got hooked on it. 

 

As well as simply mind-blowing. I just spent the last 2 hours working 

with Minecraft EDU and Computer Craft. Love those turtles! 

 

-Rick 

  

 

Although it won't help with the Society Studies standards, one place you 

may want to send your students is the Great Library of Alexandria. 

Almost all the books in there were written by me when I was writing for 

an ESL publisher in Korea. The books are all geared towards English 

language learners, of varying skill levels. 

 

__________________________________________________________ 

______________ 
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11. ANEXO 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKS DE ALGUNS VIDEOS DA  

 COLETA DE DADOS EMPÍRICOS 

 

Disponível em: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_TZ5rdx9XMIWjlaeG9qSndOS2M&usp=sharing 

 

Período de pesquisa empírica elaborada pela autora: julho de 2013 a julho de 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_TZ5rdx9XMIWjlaeG9qSndOS2M&usp=sharing

