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Apresentação
Nos últimos anos temos visto um crescimento exponencial de estudos e experimentos envolvendo o
uso e a criação de games, bem como, processos de gamificação. Estes trabalhos têm apresentado
uma contribuição significativa, tanto para atividades específicas de práticas de ensino na Educação,
quanto envolvendo aspectos sociais, de entretenimento, organizacionais e mercadológicos.
Nesse contexto, no final de 2017 a Revista Temática, periódico acadêmico e científico de
Comunicação e áreas afins criou a Seção Games, Gamificação e Game design, com o intuito de
participar da produção e divulgação científica dos estudos relacionados ao assunto. Isso permitiu
que pesquisadores de IES de todo o Brasil pudessem publicar seus trabalhados, resultados de
pesquisas em grupos de estudo e/ou apresentados em congressos diversos.
Agora, a Revista Temática, em parceria com o site Ludosofia.com.br, reúne 12 desses artigos
publicados na referida seção; uma coletânea que facilitará o acesso a todos os trabalhos já
publicados até então. Desse modo, os autores poderão compartilhar a obra ou mesmo indicar o link,
para que outros pesquisadores possam utilizá-la como fonte de novos estudos, em um processo
contributivo essencial aos interessados na área.
O presente livro está dividido em duas partes. A primeira delas envolve os trabalhos referentes à
Educação e a segunda parte, abrange perspectivas de estudos os mais diversos.
No primeiro dos artigos da Parte I, as autoras de: A educação no século XXI: gamificação
aprendizagem com criatividade, Adriana Quinaud e Maria José Baldessar, partem da constatação
de que a gamificação representa uma possibilidade criativa e interdisciplinar motivadora para
desenvolver habilidades cognitivas, sociais e motoras, cujo desafio é o de ensinar aos alunos que
eles devem aprender não apenas quando são recompensados, levando em conta o impacto
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emocional a ser planejado, mediante a possibilidade de falhar na conclusão de uma tarefa, por
exemplo. Por isso, além da criação dos projetos de gamificação, é necessário o desenvolvimento de
avaliações significativas que permitam verificar se os objetivos estão sendo alcançados.
Em Estudo sobre a competência da modalidade Gamificação em um ambiente virtual de
aprendizagem engajadora, os autores Carla Gonçalves Távora, Gabriel Lino Garcia, Carlos
Eduardo da Trindade Ribeiro e João Pedro Albino utilizam a temática do modelo Gamificação como
uma estratégia interdisciplinar para alfabetização dos alunos, baseada em um ambiente virtual de
aprendizagem engajadora, segura e divertida. O trabalho mostra como foi empregado o método de
gamificação no ensino fundamental, a partir de experimentos feitos nas Escolas Municipais de João
Solimeo e José Sabbag da cidade de Duartina, localizadas em São Paulo.
Miguel Grunfeldt, Samara de Sena e Adriana Alves Gomes são os autores do artigo:
Desenvolvimento e avaliação de um aplicativo/jogo móvel para a revisão de conteúdo
escolar, que mostra como foi desenvolvido um aplicativo educacional, chamado o Revisionário, que
busca resolver parte dos problemas enfrentados na utilização de jogos e aplicativos educativos, cujo
foco estão limitados demais à conteúdos específicos e apresentam qualidade insatisfatória. Avaliado
e testado por alunos universitários, o aplicativo foi bem recebido nesses experimentos.
O quarto artigo desta primeira parte, intitulado: O que você faria para ganhar o jogo? O Role Play
como prática de ensino audiovisual, de autoria de Carlos Alberto Debiasi apresenta e discute os
resultados envolvendo a prática do Role Play em uma atividade da disciplina de produção
audiovisual aplicada em um público universitário. Trata-se de uma dinâmica que se insere nos
métodos de aprendizagem ativa, em que os estudantes trabalham em grupos para atingir objetivos
determinados, fundamentados em um plano de ensino.
O artigo que encerra essa parte, de Ramon Paulino de Lima, intitula-se: Análise do Audio Game
Hub: uma experiência sensorial para pessoas com deficiência visual. O estudo tem como
objetivo analisar o jogo Audio Game Hub, desenvolvido para ser uma experiência sensorial voltada
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para pessoas com deficiência visual, inteira ou parcial. É um jogo de mecânicas simples, baseadas
apenas no som, cuja proposta nos ajuda a refletir sobre a importância da inclusão e a desigualdade
no mundo dos jogos eletrônicos.
A segunda parte, evolvendo perspectivas teóricas diversas, inicia-se com o artigo: Processos de
subjetivação no MMORPG: a questão da identidade do jogador no mundo virtual de Shaiya,
de Raphael Vieira Pires e Jefferson Ubiratan Medeiros. O trabalho consiste em demonstrar as ideias
dos reconhecidos autores Foucault, Couchot e Guattari; explica-se como estes compreendem a
formação de identidades nas relações comunicacionais, relacionando estes conceitos com estudos
sobre a interatividade nos meios digitais. Para tanto, os autores do artigo realizam uma pesquisa de
campo junto ao game Shaiya, cujo objetivo é verificar as formas pelas quais os jogadores são
influenciados no ambiente virtual, ao mesmo tempo em que inserem sua própria subjetividade.
Naiade Caparelli, por sua vez, nos apresenta o artigo: O livro-jogo interativo e sua relação
histórica com o RPG eletrônico. Sua proposta consiste em compreender os livros-jogos
analógicos na sua relação histórica com os Role-playing games eletrônicos. A autora realiza uma
comparação entre as diferentes modalidades dessas expressões lúdicas em épocas distintas,
demonstrando, não somente a relação mútua dos livros-jogos com o RPG eletrônico atual, mas
também explicando de que forma as novas mídias se apropriam de recursos de outros meios.
O terceiro artigo dessa parte tem como título: Desenvolvimento organizacional no mercado de
games: games nacionais na indústria do entretenimento eletrônico. É um trabalho de autoria
de Milciades Campos Neto, Leticia Correa Magalhaes Ferreira e Daniela Assis Alves Ferreira. O
estudo analisou as possibilidades de se desenvolver, criar e solidificar uma empresa no setor de
games no Brasil, levando em conta que, apesar de ser uma das indústrias mais lucrativas do
mundo, sofre com a ausência de incentivo público e privado para o desenvolvimento de uma
indústria sólida neste setor. A pesquisa de campo foi aplicada junto a uma empresa dessa área,
situada em Belo Horizonte.
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Ficção de fã no Youtube: do jogo The Sims 4 à web série Girls in the house é o trabalho de
autoria de Aline Lisboa, Flávio Ferreira e Alice Santos. O objetivo dessa pesquisa consiste em
compreender como se dá a construção narrativa da web série Girls in the house, a partir da
adaptação do jogo The Sims 4. Os autores utilizaram como corpus, a primeira temporada da web
série, procurando compreender os elementos de ordem narrativa trabalhadas em sua construção
ficcional. O estudo foi amparado nos construtos de Laurence Bardin.
Em Redesign e localização em jogos digitais, Divaldo Valverde Jr e Marcos Nicolau partiram do
princípio de que os jogos digitais são produtos de game designers multiculturais, especialistas de
diferentes nações e origens culturais. E por serem comercializados em inúmeros países, passam
pelo processo de localização. Trata-se do esforço de trazer esses jogos o mais próximos do
ambiente cultural das audiências a que se destinam. A discussão gira em torno do processo de
localização e redesign de jogos digitais, discutindo tanto os elementos que constroem a noção de
localização, quanto as implicações de localizar um jogo digital, levando em conta determinados
públicos.
Beatriz Silva Toledo dos Santos e Diego Piovesan Medeiros são os autores de: Gamificação sob
influência da tecnologia no comportamento da sociedade pós-moderna: uma análise da série
black mirror. O trabalho desses pesquisadores tem como proposta analisar de que forma a
gamificação é representada como modificadora de comportamento, na série Black Mirror. No
trabalho foi preciso analisar o comportamento do consumidor pós-moderno e a influência da
tecnologia e gamificação na sociedade de espetáculos. O episódio estudado trata de como a
sociedade participa de uma cadeia de informações e compartilhamentos que possibilitam vivenciar
diferentes identidades paralelas, encenadas, assistidas e avaliadas por seus espectadores.
Fecha essa parte e a obra como um todo, o artigo: Uma análise da noção de gameplay no
domínio dos jogos eletrônicos, de autoria de Guilherme Kujawski. Nesse estudo, o autor propôs
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discutir o não concludente debate sobre o fenômeno descrito genericamente como gameplay,
palavra de difícil tradução para o português, mas que vem sendo constantemente vertida, na mídia
especializada, para "jogabilidade". O trabalho não tem o objetivo apresentar uma definição absoluta
da noção representada, mas de analisá-la em seus vários componentes a partir de temas como
narrativa, realismo, imersão entre outros, mostrando que a jogabilidade de um videogame emergiria
de um conjunto, e não de alguma parte conceitual específica.
Tendo em vista este panorama multifacetado de que se compõe a coletânea sobre o tema,
esperamos que os artigos contribuam com sua riqueza de informações, discussões e
questionamentos sobre as práticas e as perspectivas envolvendo os games e o processo de
gamificação, e que a obra cumpra o seu papel de divulgar os resultados dos estudos de tão distintos
pesquisadores. São visões científicas produzidas no âmbito acadêmico de diferentes regiões e
universidades brasileiras.
A revista Temática, com sua existência editorial de 15 anos de publicação mensal de artigos
científicos, sente-se honrada em contar com a participação desses pesquisadores, que efetivamente
contribuem para a produção acadêmica, e brinda seus esforços pessoais com esta obra, cujo
objetivo maior é a divulgação da Ciência junto à sociedade.
Marcos Nicolau
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Parte I

PRÁTICAS EDUCACIONAIS
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A EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI:
GAMIFICAÇÃO APRENDIZAGEM COM CRIATIVIDADE
Adriana Landim Quinaud1
Maria José Baldessar2
Resumo: No século XXI o conhecimento assume papel relevante como fator de produção. Imersa na
Era Digital a evolução das tecnologias têm impulsionado novas práticas educativas por meio da
inovação. Entre as tendências atuais, está gamificação, traduzida pelo uso de elementos de game
em atividades ‘non game’. Por meio da revisão da literatura constatou-se que gamificação na
educação, representa uma possibilidade criativa e interdisciplinar para motivar e engajar,
desenvolver habilidades cognitivas, sociais e motoras. No entanto, pode representar desafios
também, como ensinar aos alunos que eles devem aprender somente quando são recompensados,
além do impacto emocional que deve ser planejado, pois existe a possibilidade de o estudante falhar
na conclusão de uma tarefa, entre outros. Portanto, em conjunto com a criação dos projetos de
gamificação, devem-se desenvolver avaliações significativas para verificar se estão alcançando seus
objetivos.
Palavras-chave: Educação. Século XXI. Gamificação. Aprendizagem. Criatividade.

1

Doutoranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC). Membro do Grupo de Pesquisa MidiaCon Mídia e Convergência CNPQ/UFSC. E-mail: adriquinaud@gmail.com
2 Doutora em Ciências da Comunicação (USP). Professora no Programa de Pós-Graduação de Engenharia e
Gestão do Conhecimento. E-mail: mbaldessar@gmail.com
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Introdução
No século XXI, os fatos por si só parecem não apresentar vantagens quando se pode
facilmente pesquisá-los na Web. Assim, a educação contemporânea não é tanto sobre
informações factuais, mas o que podemos fazer com isso. O que gera implicações a
natureza da lembrança; pois lembrar o conhecimento factual é menos importante em um
ambiente rico em informações. Mas outras formas, por exemplo, conhecimento
metacognitivo, habilidades de pensamento crítico, ideias criativas e inovadoras tornam-se
mais importantes (LEE et al., 2016). Há poucas dúvidas de que a natureza da educação
deve mudar para enfrentar os desafios atuais, agora que a produção e disseminação do
conhecimento é uma atividade distribuída e interativa, mediada pelas Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), que implica mudança da produção do conhecimento para
a configuração do conhecimento (GIBBONS, 1998). Embora tenha sido observado em
muitos países um maior nível de inclusão na educação, particularmente no ensino superior,
simplesmente produzir mais graduados não é uma solução para o problema da educação
para um mundo em mudança (CHANG, 2010). Em vez disso, existe a necessidade de
proporcionar uma educação que seja um pouco mais pertinente às necessidades dos
indivíduos e da sociedade do conhecimento.
Muito já foi escrito sobre quais tipos de habilidades um aluno do século 21 precisa
desenvolver. Nesse contexto, identifica-se que o processo de aprendizagem pode ser
motivador quando a atividade se torna divertida, como em um jogo (AMORY; NAICKER;
VINCENT; ADAMS; 1999).
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A aprendizagem baseada em jogos tornou-se um foco crescente para pesquisadores
educacionais (PRENSKY, 2005; DONDLINGER, 2007). Sua base está no conteúdo de
aprendizagem e a motivação através de conceitos de gamificação como recompensas e
rankings. Desse modo, o conceito de gamificação surge do fenômeno da utilização dos
elementos tradicionais de jogos e atividades divertidas, com o objetivo de promover o
engajamento e o aprendizado de um determinado indivíduo ou grupo, resultando em
comportamentos positivos para com estas práticas (KAPP, 2012). O pressuposto é que o
aparecimento de conteúdo instrucional com determinados recursos (recompensas,
feedback, entre outros), combinado com contextos de aprendizagem significativos, são
mais atraentes para os alunos e assim atingem os objetivos de instrução desejados
(ANNETTA, 2008). O que coaduna com De-Marcos et al. (2014) pois entende que o uso da
gamificação tem potencial em processos educacionais em que alunos comumente estão
desmotivados nas atividades de aprendizagem.
O conceito de motivação tem como base a articulação das experiências vividas pelos
indivíduos com a proposição de novas perspectivas “internas e externas de ressignificação
desses processos, a partir do estímulo à criatividade, ao pensamento autônomo e
propiciando bem-estar ao jogador” (VIANNA et al, p.30, 2013). Simões, Redondo e Vilas
(2013) argumentam que no dia a dia os indivíduos não são confrontados com atividades
motivacionais e a gamificação tem potencial para induzir a motivação nessas rotinas. Uma
das bases da gamificação é a utilização de elementos de jogos em contextos que não
sejam os de jogos. Nesse sentido Amory, Naicker, Vincent e Adams (1999) entendem que
os jogos contribuem nas práticas de aprendizagem, pois combinam elementos divertidos
com design instrucional, além de sistemas motivacionais e interatividade. Os jogos são
mídias com a capacidade de motivar e engajar os sujeitos, e por isso tornam-se alternativa
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eficiente no processo de aprendizagem (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011; LI;
GROSSMAN; FITZMAURICE, 2012).
É importante atentar para o fato que embora a gamificação esteja fortemente relacionada
às TICs, não está limitada a sistemas em computador ou novas tecnologias, uma vez que
tem a capacidade ser aplicada em sala de aula a partir de mídias e estímulos tradicionais
(BUSARELLO, 2016). Para Kapp (2012) a essência da gamificação não está na tecnologia,
mas sim em um ambiente que promova a diversidade de caminhos de aprendizagem e os
sistemas de decisão e recompensa por parte dos alunos, sempre almejando elevar os
níveis motivacionais e de engajamento dentro do processo. A utilização de estratégias
baseadas em gamificação, aplicadas a contextos educacionais, promovem a criação de um
ambiente ímpar para a aprendizagem, focando na eficácia da atenção e retenção do aluno
(CAMPIGOTO; MCEWEN; DEMMANS, 2013). De acordo com Busarello (2016) gamificar o
processo de aprendizagem é uma tarefa desafiadora, mas possível.
O desenvolvimento adequado de um jogo pode auxiliar os alunos a adquirirem habilidades
e conhecimento em períodos curtos de tempo, efetivando a taxa de retenção de conteúdo.
Todavia, a simples aplicação de elementos dos jogos não transforma uma atividade monótona em gamificada. Kapp (2012) alerta que a simples aplicação de alguns elementos dos
jogos não transforma uma atividade tediosa em algo gamificado. Para o autor há um
equívoco na utilização pura e simples de algumas mecânicas de jogos (pontos, scores,
recompensas e emblemas) para gamificar um ambiente ou sistema. A gamificação
considera toda a experiência do indivíduo.
A gamificação pode ser compreendida como uma sistemática para a resolução de
problemas, investindo na manutenção da motivação intrínseca ao sujeito. Para isso, utiliza
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cenários e ferramentas lúdicas com a finalidade de engajar o indivíduo em uma experiência
completa. Quando aplicada ao processo de aprendizagem tem o potencial de melhorar o
engajamento do aluno no processo de ensino, contribuindo para a assimilação e relação
com o conhecimento. De forma geral, essa sistemática, utiliza como base elementos de
psicologias educacionais, além de características de entretenimento e motivação, como a
exploração de narrativas e mecânicas dos jogos. Portanto, entende-se que a gamificação
contempla cinco áreas específicas: a aprendizagem; a motivação e o engajamento; a
narrativa; o pensar como em jogos; e por último, a mecânica de jogos (BUSARELLO,
2016). No caso da aprendizagem favorece que o aluno saia da rotina em trabalhos do
cotidiano, possibilitando que a prática da aprendizagem se utilize de aspectos criativos na
exploração do potencial de engajamento do aluno. Quanto à motivação e o engajamento
investe na utilização de estratégias que potencializam as motivações intrínsecas.
Mecânicas que estimulem o sujeito como, por exemplo, a fantasia, o desafio e a
curiosidade. Já a narrativa facilita a criação do contexto lúdico para o desenvolvimento da
aprendizagem. A narrativa, especificamente, investe na visualidade e nas potencialidades
da hipermídia, o que favorece a criação de um ambiente que potencializa a
experimentação.
O pensar como jogos contribui para a aplicação dos elementos básicos dos jogos,
interferindo positivamente no processo de aprendizagem, uma vez que favorece ao aluno
reconhecer o caminho que deve percorrer para a aquisição de conhecimento. E o último, a
mecânica dos jogos influencia na forma como serão as dinâmicas do aluno com o objeto de
aprendizagem. De forma geral, implica na articulação de mecânicas utilizadas em jogos
para a criação do ambiente fantasioso (BUSARELLO, 2016).
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Pode-se entender que gamificação parte do conceito de estímulo à ação de se pensar
sistematicamente como em jogo, com o intuito de se resolver problemas, melhorar
produtos, processos, objetos e ambientes com foco na motivação e no engajamento de um
público determinado. O jogo, sendo uma forma de narração, explora experiências, e estas
são fundamentais para a construção do conhecimento dos sujeitos (BUSARELLO, 2016).
Definições
Para Vianna et al. (2013) gamificação abrange a utilização de mecanismos e sistemáticas
de jogos para a resolução de problemas e para a motivação e o engajamento de um
determinado público. Sob o ponto de vista emocional, gamificação é compreendida como
um processo de melhoria de serviços, objetos ou ambientes com base em experiências de
elementos de jogos e comportamento dos indivíduos (HAMARI; KOIVISTO; SARSA, 2014).
Gamification é um sistema utilizado para a resolução de problemas através da elevação e
manutenção dos níveis de engajamento por meio de estímulos à motivação intrínseca do
indivíduo. Utiliza cenários lúdicos para simulação e exploração de fenômenos com objetivos
extrínsecos, apoiados em elementos utilizados e criados em jogos. (BUSARELLO, 2016, p.18).

Portanto, a gamificação representa a utilização da mecânica dos games em cenários non
games, criando espaços de aprendizagem mediados pelo desafio, pelo prazer e
entretenimento. Esses espaços de aprendizagem são compreendidos como distintos
cenários escolares e não escolares que potencializam o desenvolvimento de habilidades
cognitivas (planejamento, memória, atenção, entre outros), habilidades sociais

Sumário

17

GAMES E GAMIFICAÇÃO

(comunicação assertividade, resolução de conflitos interpessoais, entre outros) e habilidade
motoras (ALVES; MINHO; DINIZ, 2014).
A aprendizagem na sociedade contemporânea está com uma configuração diferente da que
tinha anos atrás. A era digital e suas características, o grande fluxo informacional, a
inserção das tecnologias no cotidiano das pessoas, juntamente com outros adventos do
século XXI, potencializa as possibilidades de interatividade e comunicação. A
aprendizagem significa pensar diferente que anteriormente, ver o mundo de outra forma,
sendo que isso sugere a existência de muitas alfabetizações (PAPER, 2008). Por isso: “a
habilidade de reconhecer e se ajustar às mudanças nos padrões é uma tarefa chave da
aprendizagem” (SIEMENS, 2004, p.4).
Se por um lado, a gamificação é capaz de envolver o aluno na resolução de problemas
reais e a dar significado para aquilo que estuda. De outro possibilita que o professor
elabore estratégias de ensino mais sintonizadas com as demandas dos alunos,
apropriando-se da linguagem e estética utilizada nos games para construir espaços de
aprendizagem mais prazerosos (ALVES; MINHO; DINIZ, 2014). Para McGonigal (2011) os
jogos podem mudar o mundo, então se pode também utilizar estratégias gamificadas para
promover a motivação e o engajamento em diversos cenários de aprendizagem. Afinal, há
uma dificuldade da instituição escolar se conectar com o mundo vivido pelos jovens
crescidos na cibercultura. A escola oferece uma estrutura fragmentada e hierarquizada,
enquanto os alunos são cada vez mais sujeitos multitarefas, colaborativos e autônomos.
Conforme Moretto (1996), a criatividade nem sempre faz parte da metodologia utilizada
pelos professores. A escola acaba relegando a criatividade a planos menores, não
permitindo que o aluno a explore. Assim, a escola necessita despertar a criatividade no

Sumário

18

GAMES E GAMIFICAÇÃO

aluno para que este encontre o caminho do sucesso e da libertação pensando e criando. “A
criatividade do ponto de vista etimológico está ligada a criar, que significa dar existência a
algo que ainda não existe, estabelecer relações ainda não estabelecidas pelo universo do
indivíduo, visando determinados fins” (NOVAES, 1971, p. 17). Existem, portanto, inúmeras
técnicas e exercícios práticos para estimular a criatividade, e a aprendizagem agora ocorre
de várias maneiras, em ambos os casos a gamificação se apresenta como uma opção.
Conhecimento e gamificação
Para Davenport e Prusak (1998), informação torna-se conhecimento quando é interpretada
pelas pessoas em um contexto específico, tendo por base suas crenças e recebendo
significado. É a informação, em ação efetiva, focada em resultado. Seu valor é criado pela
produtividade e pela inovação, com a aplicação ao trabalho. O conhecimento evoluiu de
objeto percebido a fator de transformação da sociedade atual. (DRUCKER, 1999).
Conforme Pacheco (2016), durante uma década, o Programa de Pós-Graduação em
Engenharia e Gestão do Conhecimento pesquisadores de diferentes formações
estabeleceram uma definição pragmática para seu objeto de pesquisa, o conhecimento é
fator gerador de valor. Contudo, com a experiência acumulada na atuação interdisciplinar
os permitiu propor uma nova definição para conhecimento, colocada na forma de um metaconceito. Nessa nova definição, supõe-se que conhecimento tem a forma tanto de processo
como de produto, é protagonizado tanto por agentes humanos como artificiais e tem
diferentes contextos de percepção do valor que gera.
Behaviorismo, cognitivismo e construtivismo são as três grandes teorias da aprendizagem
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mais frequentemente usadas na criação de ambientes instrucionais. Essas teorias, contudo,
foram desenvolvidas em um tempo em que a aprendizagem não sofria o impacto da
tecnologia. Ela reorganizou o modo como vivemos, como nos comunicamos e como
aprendemos. Essas teorias da aprendizagem sustentam a noção de que o conhecimento é
um objetivo (ou um estado) que pode ser alcançado (se já não for inato) ou através do
raciocínio ou das experiências. A inclusão da tecnologia e do fazer conexões como
atividades de aprendizagem começam a mover as teorias da aprendizagem para a idade
digital (SIEMENS, 2004).
Para o conectivismo a aprendizagem (definida como conhecimento acionável) pode residir
fora de nós mesmos (dentro de uma organização ou base de dados), é focada em conectar
conjuntos de informações especializadas, e as conexões que nos capacitam a aprender
mais são mais importantes que nosso estado atual de conhecimento. Desse modo, o
verdadeiro desafio para qualquer teoria da aprendizagem é ativar o conhecimento
conhecido até o ponto da aplicação. Ou ainda, quando não possui o conhecimento de que
precisa, encontrar o necessário em meio ao que está disponível (SIEMENS, 2004). Neste
sentido ensinar, além de ser a capacidade de fazer com que o sujeito seja capaz de “ativar
o conhecimento conhecido até o ponto da aplicação” é também mediar situações para que
o sujeito encontre o que necessita.
O ponto de partida do conectivismo é o indivíduo. O conhecimento pessoal é composto por
uma rede que alimenta as organizações e instituições, que por sua vez alimenta de volta a
rede e então continua a prover aprendizagem para o indivíduo. Este ciclo de
desenvolvimento do conhecimento (da pessoa para a rede para a organização) permite que
os aprendizes se mantenham atualizados em seus campos, através das conexões que
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formaram. Assim, o conhecimento é distribuído através de uma rede de conexões e,
portanto, a aprendizagem consiste na capacidade de construir e percorrer essas redes
(SIEMENS, 2004). Os educandos devem assumir um papel de nó ativo na rede e o
educador promover e orientar a aprendizagem, com vistas à inteligência coletiva. Esse
conhecimento coletivo pode ser alcançado através da gamificação. Dentre os usos que têm
sido feitos da gamificação, destaca-se o estímulo e a motivação à realização de
determinadas ações e à contribuição em iniciativas coletivas, especialmente o
compartilhamento e a produção colaborativa de informações e conhecimentos (RYAN, R.;
RIGBY, C. S.; PRZYBYLSKI, A. K. 2006); (NOV, O.; ARAZY, O.; ANDERSON, D. 2010).
Interdisciplinaridade e gamificação
No âmbito das ciências da educação, o conceito de interdisciplinaridade vem se
desenvolvendo desde a década de 1980, como movimento contrário a disciplinarização,
que pode ser entendida com base em Japiassu (1976), como a fragmentação do
conhecimento em domínios específicos. O rompimento dessa visão fragmentária de mundo
e de educação, em busca de uma concepção mais integradora e totalizadora na construção
do conhecimento, balizada pelas concepções pedagógicas de Paulo Freire, em que novos
conhecimentos, valores e atitudes vão sendo construídos em práticas sociais diferenciadas,
a partir de análises menos parciais da realidade.
De acordo com Pacheco, Tosta e Freire (2010) a interdisciplinaridade pode ser vista como
um processo complexo de construção do conhecimento, um conceito transversal a todas as
disciplinas e pesquisas que o compõem. Nesse sentido, contribui para o avanço da ciência,
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principalmente no estudo de temas complexos, inviáveis de estudo disciplinar. “Passando
então a perceber cada disciplina como inseparável da construção do todo do qual passa a
fazer parte, distinguindo-o, porém, desse mesmo todo” (PACHECO; TOSTA; FREIRE, 2010,
p. 137-138). Os conteúdos mais amplos e universais estão associados aos mais
particulares, a interdisciplinaridade depende preliminarmente das disciplinas isoladamente.
Dessa forma, não é possível pensar a interdisciplinaridade sem o reconhecimento da
importância do conhecimento disciplinar.
No contexto da educação a interdisciplinaridade é vista como uma possibilidade entre
tantas outras para a resolução de problemas. Nessa perspectiva, o game e o aprendizado
sempre foram percebidos como opostos. De um lado o aprendizado era visto como
atividade séria, pois prepara para a vida adulta, para um emprego qualificado. O game, por
outro lado, era percebido como lazer, recreação e divertimento. Para conectar estes dois
opostos alguns autores definem que o game deve ser aplicado aos ambientes de
aprendizagem, porém sem perder seu objetivo, o de ensinar (WIERTEL, 2016).
Wiertel (2016) argumenta que a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade enriquecem o
contexto de um game, pois, é na diversidade de fatos, acontecimentos e enredos que se
constrói um ambiente livre e propício para o desenvolvimento do aprendizado. A inter e
multidisciplinaridades atreladas ao game contribuem para criar e resolver situações
problema, autocrítica e independência do professor. A gamificação e a interconexão de
disciplinas cria um ambiente para o aluno iniciar a construção da proatividade criativa.
Os processos de ensino e aprendizagem são objetos de constantes atualizações e buscas
por renovação. Antes, profissionais da educação eram requisitados a ter domínio de
conteúdo, conhecer a realidade do aluno, ter embasamento de psicologia e integrar-se ao
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político pedagógico da instituição. O que não é mais suficiente para a educação no século
21. Existe a relevância de despertar, cativar a atenção do educando para conceitos e
conteúdos, seja por respeito ao professor como fonte de informação e conhecimento, ou
pelo professor promover bem-estar aos alunos no estudar, e tornar a experiência
agradável. Esta última possibilidade pode ocorrer através do uso de games relacionados a
conteúdos interdisciplinares e multidisciplinares (WIERTEL, 2016).
Além disso, a gamificação já encontrou seu caminho em diversas áreas como negócios,
marketing, psicologia, design, entre outros, o que confirma sua base interdisciplinar não
apenas no contexto educacional.
Desafios da pesquisa
Moran et al. (2000) argumentam que ensinar e aprender são os desafios maiores
enfrentados em todas as épocas e particularmente agora, em que estamos pressionados
pela transição do modelo de gestão industrial para o de informação e de conhecimento.
Ensinar (e aprender) é um processo social, mas também é um processo pessoal, em que
cada sujeito constrói sua caminhada, impondo seus próprios limites, e isso conforme o
autor, “depende da maturidade, da motivação e da competência adquiridas” (p.13). Para
Lazzarich (2013) há a necessidade de se ajustar as práticas de aprendizagem, através do
investimento na educação criativa com base nas atuais tecnologias.
A gamificação pode auxiliar na motivação do estudante a aprender e construir seu
conhecimento, dar aos professores ferramentas para orientar e recompensar os alunos, e
fazer com que eles se engajem para a busca da aprendizagem. Os desafios, no entanto,
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também são significativos e precisam ser considerados. Pode absorver os recursos do
professor, ou ensinar aos alunos que eles devem aprender somente quando são
recompensados.
Nessa perspectiva, há autores que inferem críticas em relação ao uso de alguns elementos
da gamificação na educação (BUSARELLO; BIEGING, 2016). Para Deterding et al., (2011,
p. 2095) “o uso de recompensas como forma de motivação é apenas um recurso que
motiva o indivíduo a novas recompensas, não desenvolvendo o comportamento que a
recompensa está a premiar.” Resnick (2004) cita que a prática da recompensa pode
diminuir a atenção do conceito de ‘aprendizagem lúdica’. Okan (2003) diz que a
gamificação pode engendrar expectativas irrealistas em relação à aprendizagem. Há ainda,
o risco de o objeto de aprendizagem não despertar nos alunos o desejo intrínseco de
aprender pelo fato de ter sua dimensão de entretenimento como a única ou mais fortemente
presente (BUSARELLO; BIEGING, 2016).
Outro desafio é a falta de efetividade que pode gerar frustração, pois o aluno poderá
experimentar que seu esforço resultou em uma animação temporária, sem resultados
concretos. Para evitar que a frustração evolua e ocasionalmente provoque a desistência, a
sequência de tarefas e eventos que compõem as regras da gamificação deve ser planejada
para se encaixar nas habilidades requeridas para o nível em que o aluno esteja. Além de
incluir penalidades baixas no caso de falhas, para dessa forma promover a experimentação
e a repetição de tarefas que promovam o aprendizado requerido. Se a dificuldade das
tarefas que compõem as regras do game for corretamente balanceada, isso pode ocasionar
nos alunos um bom nível de motivação (DOMÍNGUEZ et al., 2013). O impacto emocional
também deve ser planejado, pois existe a possibilidade de o estudante falhar na conclusão

Sumário

24

GAMES E GAMIFICAÇÃO

de uma tarefa. Essa falha é esperada, e isso pode ocasionar certa ansiedade. Inequivocamente, certo grau de ansiedade é aceitável, porém, é importante observar que essa
ansiedade não pode se transformar em frustração (DOMÍNGUEZ et al., 2013).
e vencedores da l.
Considerações finais
Este artigo teve como objetivo apresentar o potencial da gamificação para se tornar uma
força construtiva na educação no século XXI, apoiando novas literaturas envolvendo
conhecimento, criatividade e interdisciplinaridade. Imersa na Era Digital a evolução das
tecnologias têm impulsionado novas formas de criação do conhecimento por meio da
inovação. Entre as tendências atuais, está gamificação que tem chamado a atenção de
pesquisadores sobre sua aplicação para diferentes áreas de conhecimento. Benefícios e
oportunidades de um lado, riscos e desafios de outro.
Alguns projetos de gamificação terão sucesso e outros não. Eles devem ser elaborados
cuidadosamente de forma a abordar os verdadeiros desafios da educação atual. Portanto,
além dos desafios apontados acima por diversos autores, em conjunto com a criação dos
projetos de gamificação, devem-se desenvolver avaliações significativas para verificar se
estão alcançando seus objetivos.
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ESTUDO SOBRE A COMPETÊNCIA DA
MODALIDADE GAMIFICAÇÃO EM UM AMBIENTE VIRTUAL
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Resumo: A temática do modelo Gamificação é utilizada como uma estratégia interdisciplinar para
alfabetização dos alunos, buscando um Ambiente Virtual de Aprendizagem Engajadora segura e
divertida, modernizando a aprendizagem em meio às transformações da era digital. O método
gamificação é empregado no ensino fundamental das Escolas Municipais de João Solimeo e José
Sabbag da cidade de Duartina/SP com a finalidade em personalizar o ensino do 1º ao 5º ano,
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disponibilizando diferentes jogos a diversas turmas para uma melhor flexibilidade e acessibilidade na
aprendizagem do conteúdo. Portanto, as plataformas de inovações nas práticas pedagógicas
envolvem um Ambiente Virtual de Aprendizagem Engajadora centrado no aluno no qual promove a
transmissão do conhecimento no processo de aprendizagem, contribuindo para a aplicação da
modalidade gamificação na educação do Brasil.
Palavra-chave: Educação. Tecnologia. Jogo. Comunicação. Aprendizagem.

Introdução
Os seres humanos são capazes de aprender, descobrir e apropriar-se do
novo/desconhecido para construir e contribuir com o próprio conhecimento, desde a época
da pré-história o homem demonstrava facilidade na adaptação da sobrevivência através da
interação e apropriação do desconhecido garantindo a participação na sociedade. “A esse
ato de busca, de troca, de interação, de apropriação é que damos o nome de EDUCAÇÃO”
(ALMEIDA, 2000). Os jogos se tornaram uma ferramenta interativa e poderosa tanto para a
publicidade quanto para a educação, pois, proporcionam dimensões alternativas técnicas e
mágicas, tornando-se irresistível para as pessoas participarem, interagirem e aprenderem,
desempenhando um papel de sobrevivência e adaptação da educação com a inovação de
práticas pedagógicas.
A expressão gamificação é derivada da palavra em inglês “gamification”, caracterizado no
século 21 pela utilização de técnicas, mecânicas e dinâmicas de design de jogos a fim de
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alcançar um único objetivo motivar; incentivar e envolver o público em desenvolver práticas
interativas que possibilite a elaboração de ideias; a modificação do comportamento;
desenvolvimento de criatividade e autonomia, além de promover diálogo para a resolução
de problemas aplicada em diversos ambientes de trabalhos como, por exemplo, na
educação; saúde; política e no mundo dos negócios.
“A palavra jogo vem do latim jocu, que significa “gracejo”, pois além do divertimento, o jogo
envolve competição entre os participantes, bem como regras que devem ser observadas
por eles” (FIN, 2006), a palavra “jogo” abrange significados distintos, pois, segundo o autor
Kishimoto (1997, p.13) “quando se pronuncia a palavra jogo cada um pode entendê-la de
modo diferente. Pode-se estar falando de jogos políticos, de adultos, crianças, animais ou
amarelinha, xadrez, advinha, contar estórias, brincar de mamãe e filhinha, futebol, [...]”, os
jogos têm como função constituir mecanismos de criatividades; reflexos; competência;
competitividade/desafios; comunicação e prazer/lazer estimulantes para o crescimento do
esforço mental e físico na projeção de uma dimensão alternativa e virtual.
Conforme mencionado, a gamificação é um fenômeno emergente, que deriva diretamente da
popularização e popularidade dos games, e de suas capacidades intrínsecas de motivar a
ação, resolver problemas e potencializar aprendizagens nas mais diversas áreas do
conhecimento e da vida dos indivíduos. Esse potencial que os games apresentam já havia
sido percebido há mais de três décadas (PAPERT, 2008).

A gamificação é composta por aprendizes do jogo, por englobar uma aprendizagem
correspondente a interativa, personalizada e adaptativa e, devido a isso, o maior meio de
acesso com a tecnologia na rotina das salas de aulas é através da televisão;
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computadores; tablets; smartphones; lousas digitais e, principalmente pelos elementos dos
jogos, uma vez que tais equipamentos eletrônicos são uma fonte de influência para as
pessoas.
A ação no jogo, tanto quanto no problema, envolve um objetivo único que é vencer o jogo
ou resolver o problema e, em ambos os casos, o indivíduo se sente desafiado e motivado a
cumprir tal objetivo. Atingir o objetivo implica em dominar, em conhecer, em compreender
todos os aspectos envolvidos na ação e, portanto, produzir conhecimento (GRANDO, 1995,
p.77). Os jogos computadorizados são elaborados para divertir os alunos e com isto
prender sua atenção o que auxilia no aprendizado de conceitos, conteúdos e habilidades
embutidos nos jogos, pois, estimulam a autoaprendizagem, a descoberta, despertam a
curiosidade, incorporam a fantasia e o desafio. (SILVEIRA, 1998).
A incorporação dos jogos na educação corresponde a uma estratégia em promover o valor
pedagógico e o processo de ensino-aprendizagem, aperfeiçoando interatividade entre
professores-alunos e alunos-alunos e aprimorar o conhecimento dos alunos ao trabalhar
individualmente e coletivamente em contato com a máquina.
O aprendizado é mais do que a aquisição de capacidade para pensar; é a aquisição de
muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias coisas. O aprendizado não
altera nossa capacidade global de focalizar a atenção; em vez disso, no entanto,
desenvolve várias capacidades de focalizar a atenção sobre várias coisas [...] (VYGOTSKY,
2007, p. 92-93). A modalidade de aprendizagem é utilizada para fins educativos necessitam
de estratégias e objetivos definidos para o desenvolvimento do conhecimento intelectual e a
capacidade cognitiva, trabalhando com as dificuldades e potencialidades de cada jogador.
“É, portanto, um instrumento bem adaptado a uma pedagogia ativa” (LÉVY, 1993, p. 40)
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Método de ensino gamificação
A gamificação é composta por um aprendizado cognitivo, “na educação a palavra jogo é
sinônima de estímulo ao crescimento cognitivo do aluno” (FIN, 2006), tornando-se um
método psicológico cognitivo, portanto, “a psicologia cognitiva trata-se do modo como as
pessoas percebem, aprendem, recordam e pensam sobre a informação” (STERNBERG,
2000, p. 22), ou seja, a aplicação de uma modalidade como os jogos na educação é
dependente de jogadores adeptos a utilizar o máximo do seu conhecimento para a
conclusão do jogo, pois, o conhecimento envolve a memória, imaginação,
percepção/atenção e raciocínios, enquanto os jogos são representados por várias etapas
com regras, feedback, metas, aprendizado, competitividade/desafio e premiação.
"Um jogo é um sistema em que os jogadores se envolver em um desafio abstrato, definido
por regras, interatividade e feedback, o que resulta em um desfecho quantificável, muitas
vezes provocando uma reação emocional" (KAPP, 2012, p. 7). Nas palavras do autor
Prensky (2012, p. 156) os jogos têm regras, o que nos dá estrutura; jogos têm metas, o que
nos dá motivação; jogos têm resultados e feedback, o que nos faz aprender; jogos têm
vitórias, o que gratifica nosso ego; jogos têm conflitos, competições, desafios, oposições, o
que nos dá adrenalina; jogos envolvem a solução de problemas, o que estimula nossa
criatividade; jogos têm interação, o que nos leva a grupos sociais; jogos têm enredo e
representações, o que nos proporciona emoção.
Os jogos prendem atenção de seus aprendizes proporcionando lazer e diversão, ocorrendo
uma interação humano-máquina e humano-jogo, mas dependentes da memória,
imaginação, percepção/atenção e raciocínios dos jogadores para a realização do próprio
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jogo, ou seja, a memória é a origem do aprendizado, o autor Sternberg define a memória
como “um meio pelo qual se recorre às experiências passadas a fim de usar essas
informações no presente” (STERNBERG, 2000, p. 204). A imaginação do jogador na leitura
da história do jogo; capítulo; nível e desafio. A percepção/atenção focalizado aos aspectos
do jogo, de acordo com o mesmo autor “a percepção é um conjunto de processos pelos
quais reconhecemos, organizamos e entendemos as sensações recebidas dos estímulos
ambientais”. E, por fim o raciocínio é um “processo cognitivo pelo qual uma pessoa pode
inferir uma conclusão, a partir de um grupo de evidências ou de declarações de princípios”
(STERNBERG, 2000, p. 368)
Definições
A princípio, o trabalho predominou-se em um estudo exploratório e literário, além de uma
pesquisa de campo sobre os exemplos de jogos digitais utilizados no ensino básico das
escolas municipais de ensino fundamental da cidade de Duartina: João Solimeo e José
Sabbag, em São Paulo.
Assim, este texto se propõe a conceituar a gamificação e descrever algumas linhas gerais
de sua aplicação, com a finalidade de promover a discussão e aprofundamento sobre esse
fenômeno emergente, cujo horizonte de adoção na educação em nosso país encontra-se
em um futuro muito próximo (JOHNSON et al., 2012). O trabalho foi desenvolvido em 3
processos: a primeira, o estudo do significado gamificação para a aplicação em salas de
aulas, através de um ambiente de ensino-aprendizado centralizado no aluno. A segunda,
mostrar as 4 categorias de jogos designado a diferentes turmas das escolas municipais de
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ensino fundamental da cidade de Duartina: João Solimeo e José Sabbag valorizando o
ensino estimulante e eficiente na faixa etária de 6 a 10 anos. Os jogos são organizados por
categorias: ano escolar, matérias, jogos interativos e atividades para professores.
A tabela 01 aborda os jogos por matérias, totalizando 51 jogos, sendo 10 na área de
Ciências; 4 de Geografia; 12 de História; 10 de Matemática; 3 de L. Portuguesa; 8 de
Língua Estrangeira: Inglês; 2 de Ecologia e 2 Arte e Música.
Tabela 01 - Jogos por Matérias
Nome
Enciclopédia da natureza
Enciclopédia da Ciência 2.0
Descobrindo o Corpo Humano
Oficina de Invenções
O corpo Humano 01
O corpo Humano 02
O corpo Humano 03
O corpo Humano 04
O corpo Humano 05
O corpo Humano 06
Atlas Mundial
Enciclopédia da Terra
Enciclopédia do Espaço e do Universo
Sitio do pica-pau amarelo - Geografia de D. Benta
Enciclopédia de História
Mundo dos Bichos
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Jogos por Matérias
Ciências
Ciências
Ciências
Ciências
Ciências
Ciências
Ciências
Ciências
Ciências
Ciências
Geografia
Geografia
Geografia
Geografia
Histórias
Histórias
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O flautista mágico, João e Maria
Chapeuzinho Vermelho, Cinderela
O pequeno Polegar, Patinho Feio
Os Tres porquinhos, Pinoquio
Alice no pais das maravilhas, Branca de Neve
A arca de Noé, A bela adormecida
Mágico de Oz, o Gato de Botas
Alibaba, Aladdim
O Soldadinho de Chumbo, Rapunzel
A Cigarra e a Formiga, A festa no Céu
Adoro matemática
Clique Educação Matemática
Educação Melaine - Calculando Frações e Geometria e
Ortografando I
Sitio do pica-pau amarelo - A nova aritmética da Emília
Super Gênios / Numer Amigos
Descobrindo a Matemática 01
Descobrindo a Matemática 02
Descobrindo a Matemática 03
Descobrindo a Matemática 04
Descobrindo a Matemática 05
Turma da Mônica ABC 09
Clique Educação Português
Educação Melaine - Ortografando II - A missão
Inglês - Curso Interativo 01
Inglês - Curso Interativo 02
Inglês - Curso Interativo 03
Inglês - Curso Interativo 04
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Histórias
Histórias
Histórias
Histórias
Histórias
Histórias
Histórias
Histórias
Histórias
Histórias
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática
Jogos de português
Jogos de português
Jogos de português
Inglês
Inglês
Inglês
Inglês
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Inglês - Curso Interativo 05
Inglês
Inglês - Curso Interativo 06
Inglês
Inglês - Curso Interativo 07
Inglês
Inglês - Curso Interativo 08
Inglês
Sitio do picapau amarelo - Emilia e a reforma da
natureza
Ecologia
Criar e Recriar
Ecologia
Cantigas de Roda Vol 01 e 02
Musica
O nosso folclore
Musica
Fonte: Tabela feita através da lista que ambas escolas proporcionaram para a pesquisa.

A tabela de jogos por matéria personaliza o ensino ao envolver cada vez mais a educação
com a tecnologia, excluindo qualquer atividade pedagógica tradicional, cada jogos
representa a matéria que o aluno já prendeu.
Tabela 02 - Jogos Interativos com objetivo de entreter e divertir todos os alunos
Nome
Aquarela da alegria
O rei leão
Hércules
Winnie the Pooh
101 Dalmatas
Aladdim
Pocahontas
Educação Ambiental
Alfabeto da Alegria
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Jogos Interativos
Jogos interativos
Jogos interativos
Jogos interativos
Jogos interativos
Jogos interativos
Jogos interativos
Jogos interativos
Jogos interativos
Jogos interativos
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Alfabeto da Alegria
Jogos interativos
Virtudes e Atitudes
Jogos interativos
Show da Copa
Jogos sobre futebol
Fonte: Tabela feita através da lista que ambas escolas proporcionaram para a pesquisa.

A tabela 03 com jogos para os professores, sendo 14 manuais para turmas e 4 atividades
para o desenvolvimento do conteúdo curricular.
Tabela 03 - Jogos para Professores
Nome
Manual multimídia do Professor Educação
Física
Manual multimídia do Professor Eventos
Escolares
Manual multimídia do Professor 1º e 2º Ciclo
Manual multimídia do Professor 1º e 2º Ciclo
Manual multimídia do Professor 1º e 2º Ciclo
Manual multimídia do Professor 1º e 2º Ciclo
Manual multimídia do Professor 1º e 2º Ciclo
Manual multimídia do Professor 1º e 2º Ciclo
Manual multimídia do Professor 1º e 2º Ciclo
Manual multimídia do Professor 1º e 2º Ciclo
Manual multimídia do Professor 1º e 2º Ciclo
Manual multimídia do Professor 1º e 2º Ciclo
Manual multimídia do Professor 1º e 2º Ciclo
Manual multimídia do Professor 1º e 2º Ciclo
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Jogos para Professores
Manual professor
Manual professor
Manual professor
Manual professor
Manual professor
Manual professor
Manual professor
Manual professor
Manual professor
Manual professor
Manual professor
Manual professor
Manual professor
Manual professor
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Atividades Vol I
Atividades para professores
Atividades Vol ll
Atividades para professores
Atividades Vol lll
Atividades para professores
Atividades Vol IV
Atividades para professores
Fonte: Tabela feita através da lista que ambas escolas proporcionaram para a pesquisa.

A tabela de jogos para os professores é manual e atividades de técnicas, ideias sobre o
conteúdo e adaptações para o ensinamento, ajudando o professor a transformar as aulas
em uma aprendizagem criativa e adaptativa.
A tabela 04: jogos por ano escolar – aborda um total de 42 jogos, sendo:

Sumário

•

Seis jogos sobre a matéria de L. Portuguesa para o 1º ano;

•

Seis jogos abordando diversas matérias em diferentes níveis para o 2º ano;

•

Três jogos de diferentes matérias a cada nível para o 3º ano;

•

Um jogo abordando diversas matérias em diferentes níveis para o 4º ano;

•

Um jogo sobre a matéria de L. Portuguesa e outro correspondente a diferentes
matérias a cada nível para o 5º ano;

•

E, por fim, um jogo abordando diversas matérias em diferentes níveis utilizado a
todas as turmas.

•

Outro exemplo de jogos divididos por ano escolar são os jogos específicos a diversos
anos escolares como, por exemplo:

•

Sete jogos envolvendo a matéria de História, um a matéria de Matemática e um jogo
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de diferentes matérias a cada nível, sendo um total de nove jogos usado tanto para o
1º, quanto para o 2º ano;
•

Três jogos sobre a matéria de História e dois abordando diversas matérias em
diferentes níveis, correspondentes ao 2º e 3º anos;

•

Um jogo sobre a matéria de L. Portuguesa para 2º a 5º ano;

•

Um jogo sobre a matéria de Matemática usado para os 3 primeiros anos escolares;

•

Cinco jogos abordando diferentes matérias a cada nível, um sobre a matéria de L.
Portuguesa e outro de Matemática exclusivamente para o 4º e 5º ano.
Tabela 04 - Jogos por ano escolar
Nome
O mundo dos Bichos
HotWheels
Um dia na fazenda
A festa do Zé Chimpanzé
Coelho Sábido Maternal
Clássicos Inesquecíveis
Matemática
Animais fofos
Mamíferos
Clássicos Ilustrados
Mundo da Criança - Era uma Vez
Mundo da Criança - Vivendo em nosso
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Jogos por Ano Escolar
L. Portuguesa - 1º ano
L. Portuguesa - 1º ano
L. Portuguesa - 1º ano
L. Portuguesa - 1º ano
L. Portuguesa - 1º ano
L. Portuguesa - 1º ano
1º 2º ano
Histórias e jogos - 1º 2º ano
Histórias e jogos - 1º 2º ano
Histórias e jogos - 1º 2º ano
Histórias, jogos, atividades e ideias - 1º 2º ano
Histórias, jogos, atividades e ideias - 1º 2º ano
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planeta incrível
Mundo da Criança - Conheça os Bichos 01
Mundo da Criança - Conheça os Bichos 02
Barbie
Coelho Sábido
Coelho Sábido e a Estrela Cintilante
Coelho Sábido na Cidade dos Balões (4 a 6
anos)
Arthur Pré (4 a 6 anos)
Arthur 1ª Série
Coelho Sábido Pré
Sitio do pica-pau amarelo - Caçadas de
Pedrinho
Sitio do pica-pau amarelo - Emília e a
reforma da natureza
Sitio do pica-pau amarelo - Novas reinações
de Narizinho no reino das aguas
Coelho Sábido na Nuvem da Alegria
Arthur 2ª Série
Português
Minhas Moedinhas
Coelho Sábido - 1ª Série
Coelho Sábido - 2ª Série
Coelho Sábido na Terra do Queijo - 2ª Série
Coelho Sábido - 3ª Série
Clique Educação Português
Clique Educação Matemática
Coelho Sábido - 4ª Série
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Histórias, jogos, atividades e ideias - 1º 2º ano
Histórias, jogos, atividades e ideias - 1º 2º ano
Jogo Interativo 1º 2º ano
2º ano
2º ano
2º ano
2º ano
2º ano
2º ano
Historias com jogos - 2º e 3º ano
Historias com jogos - 2º e 3º ano - ecologia
Historias com jogos - 2º e 3º ano
2º 3º ano
2º 3º ano
Biblioteca virtual - 2ª a 5º ano
1º 2º 3º ano
3º ano
3º ano
3º ano
4º ano
4º e 5 º ano
4º e 5 º ano
4º e 5º ano
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Caça pistas 5ª Série
4º e 5º ano
Scooby doo - Aventura da cidade
assombrada
4º e 5º ano
Batman - Justiça em Jogo
4º e 5º ano
Batman - Ameaça Tóxica
4º e 5º ano
Educação Melaine - Ortografando II - A
missão
Português - 5º ano
Caça pistas
5º ano
Alegria e diversão no circo
Todos os anos
Fonte: Tabela feita através da lista que ambas escolas proporcionaram para a pesquisa.

A tabela de jogos é representada por ano escolar dos alunos são respectivamente
disponibilizados para cada turma no decorrer da matéria ensinada, complementando o
conteúdo e a construção do conhecimento. Todas as tabelas são compostas por jogos de
desenho animado com o intuito de envolver a transmissão do aprendizado com a diversão,
além do uso da atenção; interpretação; imaginação e raciocínio para a resolução dos jogos,
contendo 123 jogos educativos no total.
E, por fim, demonstrar os aspectos significativos ao utilizar os jogos para potencializar o
método de ensino personalizado, obtendo um aumento no desempenho, produtividade,
participação, interação, comunicação, persistência, otimismo e cooperação dos alunos com
os professores e colegas, pois, cada vez mais a Secretaria da Educação do município
compra jogos para ambas escolas municipais de ensino fundamental da cidade de Duartina
proporcionando aos alunos uma pratica pedagógica alternativa.
De acordo com o autor Stahl (2002) um jogo educativo por computador é uma atividade de
aprendizagem inovadora, na qual, as características do ensino apoiado em computador e
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as estratégias de jogo são integradas para alcançar um objetivo educacional específico.
Nas escolas municipais de ensino fundamental da cidade de Duartina: João Solimeo e José
Sabbag, o uso dos jogos representa o conteúdo que o professor ensinou em sala de aula,
inovando os métodos de ensino tradicional, propondo o uso da gamificação para o princípio
de uma pedagogia ativa e interativa, pois, “a gamificação é a inclusão de mecânica, estilo,
pensamento e/ou técnicas de design de jogos para envolver pessoas na solução de um
problema” (ZICHERMANN, 2011) e, devido a isso, reforçando o comportamento dos
alunos, estimulando o interesse; a participação e a aproximação dos alunos por meios
digitais em um Ambiente Virtual de Aprendizagem Engajadora, alcançando tanto os
objetivos pedagógicos, quanto as necessidades dos alunos ao modernizar os métodos de
ensino.
Ambiente virtual de aprendizagem engajadora
Para a aplicação da gamificação como um método revolucionário no ensino e
aprendizagem é necessário a elaboração do Ambiente Virtual de Aprendizagem Engajadora
centralizado no aluno, as escolas municipais de ensino fundamental: João Solimeo e José
Sabbag da cidade de Duartina auxiliam o engajamento do Ambiente Virtual de
Aprendizagem, conforme o autor Liu et. al. (2011) define a palavra engajamento como um
fenômeno de ser cativado e motivado, não apenas na maneira como uma interação se
desdobra, mas também na maneira como as pessoas desenvolvem um relacionamento
com a plataforma ou serviço através de múltiplas interações.
A utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem Engajadora relacionado com a educação
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contribui aos estudantes uma maior aprendizagem de ensino através de grupos interativos,
contatos e convívios de todos os participantes, além de proporcionar de forma muito
interativa e segura matérias e conceitos vistos em aula de uma maneira dinâmica e que
busque sempre explorar ao máximo a busca pelo conhecimento dos estudantes.
Segundo McGonigal (2011) o ambiente virtual é tão satisfatório que milhares de pessoas
estão cada vez mais decidindo permanecer fora da realidade por períodos mais longos,
gastando todo o seu tempo neste universo lúdico.
“Há vários estudos que contemplam a apropriação ou o desenvolvimento de artefatos
educacionais, e a proposição de métodos e práticas pedagógicas visando prover um
ambiente de aprendizado mais efetivo” (SCOTT & GHINEA, 2013). Envolvendo esse
espaço virtual para a realização de jogos educativos com a finalidade em determinar os
jogos relevantes para o estudo sobre a competência da gamificação como uma modalidade
de ensino, uma vez que é utilizada pelas escolas municipais de ensino fundamental da
cidade de Duartina para prevalecer o conteúdo ensinado e ultrapassar os métodos de
ensino tradicional.
Considerações finais
Com a constante evolução da tecnologia os games ficam cada vez mais evidentes por
proporcionarem grandes vínculos e interações dos seus jogadores com o ambiente virtual.
Os jogos digitais são uma forma de entretenimento bastante popular entre públicos de
todas as idades e assim, proporcionam benefícios, experiências e a busca do
conhecimento para desvendar certos desafios. “Ensinar não é apenas transferir
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conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção”
(FREIRE, 1996, p. 25), trazendo novas modalidades a se entender, os fatores para a
realização desses jogos não apenas no intuito de lazer, mas também no ensinoaprendizagem, tornando a gamificação uma modalidade bastante discutida nos dias atuais.
Nas palavras do autor Gartner (2011) a gamificação usa os componentes dos jogos, tais
como desafios, regras, fases e premiações para transformar as atividades diárias e deixálas mais divertidas. Com essa metodologia, o uso dos conceitos de game design ficam
evidentes e fazem com que as atividades criadas consigam seguir as regras e as estruturas
dos jogos, almejando a geração de experiências significativas.
Apesar do entendimento, a gamificação é um assunto demasiadamente recentes, a
utilização de games nos dias atuais para o lazer é algo extremamente comum e que vem
crescendo constantemente entre crianças, jovens e adultos principalmente. Nos EUA,
quase todas as residências possuem pelo menos um dispositivo com capacidade para
rodar games comerciais (computador, console, smartphone), quase metade das residências
possui um console de videogame e a idade média do jogador é de trinta anos (ESA, 2012).
Segundo um estudo realizado pela empresa Newzoo (2015), o Brasil era o 11º país com
maior mercado de games no mundo e o 1º na América Latina, totalizando a receita de 1.5
bilhões de dólares de faturamento nesse mercado. São 33,6 milhões de gamers brasileiros
e 56% deste número são consumidores deste mercado.
A pesquisa promovida através da lista de jogos que ambas escolas proporcionaram,
permitindo observar a organização dos jogos por categorias de necessidades que o aluno e
professor requer, possibilitando o uso da gamificação como uma proposta para a
compreensão da matéria em vários campos. Os jogos são compostos por níveis de
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complexidades, ou seja, cada vez mais o aluno demonstra eficácia na resolução de
diferentes níveis, tornando o jogo automaticamente mais complexo e desafiador, engajando
os alunos desta nova geração, obtendo um “crescimento em popularidade dos jogos e
número de usuários, existindo um aumento no interesse do seu potencial como ferramenta
de ensino inovadora” (SIMÕES; REDONDO; VILAS, 2013) e proporcionando diversas
emoções aos jogadores, pois, “as emoções que os jogos provocam são estudadas nas
mais diversas áreas do conhecimento: psicologia, neuropsicológica, neurociência, cognitiva,
educação, design de jogos, interação homem-computador, dentre outras” (FROME, 2007)
De princípio foi elaborado este artigo através do estudo literário sobre o tema Gamificação
no ensino-aprendizagem “com os principais conceitos encontrados em periódicos, livros e
afins, que podem auxiliar no entendimento da aplicação da gamificação sob a ótica da
aprendizagem” (BLOOM et al., 1956), além de analisar os jogos digitais utilizados como
método de ensino pelas escolas municipais de Duartina: João Solimeo e José Sabbag
dentro de um amplo Ambiente Virtual de Aprendizagem Engajadora com o objetivo de
potencializa a aprendizagem de ensino propondo uma alternativa de incentivo e motivação,
refletindo o quanto seu uso auxilia a busca de conhecimento e interações tanto entre
educadores e discentes, quanto fora do ambiente escolar.
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DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM APLICATIVO/JOGO
MÓVEL PARA A REVISÃO DE CONTEÚDO ESCOLAR
Miguel Grunfeldt7
Samara de Sena8
Adriana Gomes Alves9
Resumo: Atualmente, na educação, os jogos e aplicativos educativos têm utilização escassa, pois
normalmente são focados em conteúdos específicos e muitas vezes, apresentam qualidade menor,
fazendo com que seu uso seja reduzido. Tendo em vista esse contexto, foi desenvolvido um
aplicativo educacional, o Revisionário, que busca resolver parte dos problemas enfrentados por este
tipo de mídia no ambiente educacional. Este artigo, de caráter qualitativo e descritivo, detalha o
processo de desenvolvimento do aplicativo em questão, no qual, para a produção e a
documentação, foi utilizada a metodologia proposta por Dresch, Lacerda e Antunes Junior (2015)
que foca na produção de artefatos. O aplicativo foi testado e avaliado por alunos de uma
universidade onde houve boa recepção por grande parte dos usuários. Os mesmos também
desejam que o uso de jogos e aplicativos na educação sejam incentivados.
Palavras-chave: Educação. Desenvolvimento. Ambiente educacional.
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Introdução
É muito comum ver adolescentes e crianças interagindo com smartphones nas instituições
escolares, pois trata-se de uma geração que já nasceu em contato com a tecnologia. Em
contrapartida, apesar de as tecnologias já estarem sendo utilizadas pelas instituições como
parte do repertório de recursos de aprendizagem, ainda há muitas possibilidades a serem
exploradas, como um uso mais amplo de jogos e aplicativos que complementam as
atividades educativas. Porém, para que esse cenário seja possível, é necessário que o
desenvolvimento desses projetos seja estimulado por meio de investimentos e também que
o seu uso seja mais recorrente nas instituições de ensino, complementando ou até mesmo
substituindo os recursos que estão ficando obsoletos.
Anetta (2008) afirma que o sistema de ensino é ultrapassado, tentando ensinar pessoas de
uma nova geração com materiais e métodos antigos, fazendo com que os alunos percam o
interesse em estudar.
Os jogos educativos podem ser úteis para o aprendizado dos alunos. Sobre isso, Sena et
al. (2016) articulam que os jogos trazem em si uma infinidade de conceitos que estimulam
a aprendizagem, pois permitem a interação com o meio e a construção coletiva de
conceitos e experiências, bem como a geração de conhecimento, podendo ser uma ótima
ferramenta para a aprendizagem.
Professores buscam inserir a tecnologia em favor da educação em sala de aula, porém
uma grande parte dos produtos oferecidos são muito específicos, fazendo com que o
conteúdo do jogo não seja compatível com o material do educador ou que o jogo foca
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demais na educação e tenha o design pouco atraente ou divertido.
Em contrapartida, há também certo preconceito com abordagens tecnológicas na
educação, em que alguns professores são totalmente contra o uso de smartphones e
computadores dentro da sala de aula devido à falta de estímulo ou formação continuada.
Parte da solução desses problemas demandaria grandes investimentos de recursos
humanos e financeiros para a criação de jogos mais completos, que abordam diversos
temas e tipos de jogabilidade e que também possuam princípios de game design mais
complexos.
Jogos educativos levam muito tempo para serem desenvolvidos e em sua maioria
abrangem assuntos específicos, diminuindo assim seu potencial de uso em ambiente
escolar. Além disso, os orçamentos são muito altos, inviabilizando a produção de jogos
mais complexos. Também apresentam, em geral, qualidade muito inferior aos jogos
produzidos com o intuito de entretenimento e, geralmente, são focados em uma faixa etária
muito específica, o que impossibilita seu uso mais abrangente. Além disso, pela maneira
ainda muito restrita como os jogos educativos são desenvolvidos e disponibilizados, muitos
desenvolvedores acabam evitando essa área do mercado, pois o incentivo é muito baixo e
muitas vezes não vale a pena se envolver nesse tipo de projeto.
Porém, segundo Sena et al. (2016), há uma necessidade de se produzir jogos de qualidade
para a educação, pois as gerações que interagem com esses jogos nas escolas são
acostumadas com jogos comerciais de alta complexidade gráfica e de jogabilidade, quando
jogam nas horas de lazer, tendo assim, parâmetros de comparação. Portanto, é necessário
priorizar formas de incentivar novas propostas de artefatos voltados à educação.
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Este artigo relata o processo de desenvolvimento e testes de um aplicativo, o Revisionário,
que procura contribuir para o acervo de jogos e aplicativos educacionais, disponibilizando
uma ferramenta customizável para os professores e colaborativa e divertida para os
alunos. O aplicativo parte de princípios de gamificação e visa, como prioridade, a
personalização de conteúdos pelo professor, prolongando seu uso e reusabilidade. Por
meio deste artigo busca-se, então, descrever o processo de desenvolvimento desde a préprodução, até os testes com usuários em smartphones e seus resultados.
Metodologia
Este artigo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e descritiva, relatando o processo
de desenvolvimento e avaliação do aplicativo Revisionário, que tem o intuito de auxiliar o
processo de revisão de conteúdo escolar, utilizando-se da gamificação para tornar esse
processo divertido e colaborativo para os alunos.
Para o desenvolvimento do aplicativo, foi utilizada a metodologia Design Science Research
(DRESCH; LACERDA; ANTUNES JUNIOR, 2015), baseada em etapas específicas. A
metodologia é focada para a produção de artefatos e proposição de prescrições para a
solução de problemas específicos, visando artefatos que sejam generalizáveis, podendo
ser adaptada de várias maneiras, conforme os autores. A metodologia proposta segue uma
estrutura em etapas, que foi adaptada para melhor corresponder às necessidades do
projeto, que no caso são: Identificação do Problema, Identificação dos Artefatos,
Proposição de Artefato, Projeto do Artefato, Desenvolvimento do Artefato, Avaliação do
Artefato, Explicitação das Aprendizagens e a Comunicação dos Resultados.
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Design do aplicativo Revisionário
A partir das etapas propostas pela Design Science Research (DRESCH; LACERDA;
ANTUNES JUNIOR, 2015), o aplicativo Revisionário foi construído.
Identificação do problema
Conforme Dresch, Lacerda e Antunes Junior (2015), o problema a ser investigado parte
geralmente do interesse do pesquisador em estudar uma nova ou interessante informação,
visando encontrar uma resposta para questões ou soluções para problemas.
O problema foi identificado a partir da construção deste projeto e o interesse do
pesquisador sobre jogos educativos e como eles podem ser utilizados para melhorar o
aprendizado dos alunos.
O problema identificado pelo pesquisador fora que atualmente os métodos e materiais
utilizados em sala de aula são antiquados para o estado em que a tecnologia se encontra
hoje e que este problema possa influenciar na atenção do aluno que está sendo submetido
a estes materiais.
Identificação dos artefatos
Nesta etapa foram pesquisados 15 jogos e aplicativos do mesmo gênero do Revisionário,
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que são, respectivamente, Kahoot!, Duolingo, Peak Brain Training, MC Donald’s Till
Training Game, LIFESAVER Crisis Simulator, Perguntados, QuizUp, Psych!, Songpop 2,
Guess the Song, FleetWit, Higher Lower Game, PixDuel, Sporcle, Quizzoid e Socrative,
onde foram identificados problemas como falta de customização, conteúdo não
personalizável, competitividade (que em si não é um problema, mas o Revisionário visa
cooperação em vez de competição) e explicitar como os mesmos podem ser resolvidos no
projeto, pois a identificação dos jogos existentes nesse gênero auxilia o pesquisador a ser
mais assertivo em suas propostas de novos produtos. Também ajuda na compreensão e
definição de soluções (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015).
Proposição de artefato
Com base no resultado da etapa anterior, este momento se ocupou da construção da
proposta do artefato a ser desenvolvido, no qual foram definidos o escopo do projeto,
analisando a extensão do desenvolvimento do jogo proposto. Nesta etapa também foi
escrito o GDD, documento no qual são definidos todos os aspectos do jogo.
Projeto de artefato
Para subsidiar esta etapa, foi elaborado um questionário onde foram entrevistados
professores e alunos de graduação, ensino médio e de ensino fundamental sobre o uso da
tecnologia e jogos e aplicativos educativos em ambiente escolar. com base nos resultados,
foi desenvolvido um protótipo para validar as sugestões e ideias propostas pelo
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desenvolvedor e pelos entrevistados. O protótipo foi desenvolvido dentro do programa
Mockplus, para prototipação rápida.
Nesta etapa foram elaboradas diversas alternativas para o produto, sendo que, em um
primeiro momento, decidiu-se que o aplicativo teria uma versão para computadores, que
seria de onde os educadores poderiam formular as rodadas. Porém, posteriormente fora
decidido que a melhor proposta seria para smartphones, pela característica da mobilidade.
A figura 1 mostra a primeira versão de protótipo do produto, ainda prevendo sua utilização
em computadores.
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Figura 1 - Primeira proposta de tela

Fonte: Autores, 2017.

Desenvolvimento do artefato
Após a conclusão do projeto, esta etapa focou no desenvolvimento do jogo, na qual,
segundo Dresch, Lacerda e Antunes Junior (2015), podem ser utilizadas diferentes
abordagens. Nesta fase o pesquisador desenvolveu o aplicativo proposto no projeto.
O Revisionário foi construído dentro do motor de jogos Unity 2018, onde o jogo foi
programado e compilado. O aplicativo foi desenvolvido em 2D, por ser mais leve em
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questão de processamento, pois o mesmo é focado em smartphones.
O aplicativo tem como característica uma jogabilidade colaborativa exige, portanto, uma
conexão com a internet. Essa abordagem mais colaborativa parte da ideia de que a escola
é um campo de conflitos, pois as instituições, de um lado assumem padrões de condutas
baseadas em fatores externos, e do outro, composto por atores internos que imprimem
marcas de individualidade aos alunos (GOEDERT; MENEGHEL, 2002). Baseado nisso, o
aplicativo tem como objetivo principal derrotar um monstro chefe, onde o sucesso dos
alunos em cumprir esse objetivo não é calculado através de pontuação e sim por um
objetivo em comum, para tornar a experiência mais inclusiva para todos os tipos de alunos.
O aplicativo também conta com um editor de perguntas, onde o educador pode formular o
próprio questionário com suas respectivas respostas, além de personalizar o tempo para as
respostas, fazendo assim com que o aplicativo tenha um amplo uso, independentemente do
assunto ou nível de dificuldade da matéria escolar (Fig. 2)
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Figura 2 - Tela do aluno a esquerda e tela do professor a direita

.
Fonte: Autores, 2018.

A personalização do conteúdo do aplicativo busca solucionar um dos problemas
enfrentados pelos jogos e aplicativos educacionais, que é a incompatibilidade do material
fornecido, tornando os jogos utilizáveis apenas para assuntos e momentos específicos,
fazendo com que a utilização desse material seja escassa.
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As principais diferenças do Revisionário em comparação com seus competidores é que o
aplicativo busca simplicidade, onde um professor em seu tempo livre ou durante alguma
aula consiga formular uma lista de perguntas de maneira simples, através do celular, o
Revisionário, também, busca ser cooperativo.
Avaliação do artefato
O aplicativo foi submetido para uma amostra de 14 estudantes de uma universidade, onde
grande parte cursa Design de Jogos e Entretenimento Digital onde foram coletados dados e
feedbacks dos alunos através de observação, para correções posteriores ao mesmo.
Foi executado uma série de perguntas baseado em uma aula do curso de Design de Jogos
e Entretenimento Digital num total de 10 perguntas, estas perguntas não têm valor de
pesquisa para este artigo, pois foram perguntas simples baseados em uma aula. Os
participantes sucederam em derrotar o chefe na sexta questão.
Foi percebido que o jogo necessita de cuidado ao elaborar as perguntas do mesmo para
criar uma experiência mais desafiadora, mas também, divertida, portanto é necessário o
conhecimento do nível de desempenho do público que está sendo exposto ao aplicativo.
Por causa do caráter cooperativo que o jogo apresenta, alguns participantes pediram dicas
ou ajuda de outro participante, fazendo com que seja necessário avaliar o desempenho em
grupo dos participantes ao permitir que os mesmos se ajudem em sala de aula.
Ao final da rodada, após o chefe ser derrotado, foi percebida certa satisfação ao ter
derrotado o chefe. Antes de iniciar a rodada, foi dada uma revisão do conteúdo para os
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participantes, fazendo com que os participantes queiram prestar atenção no conteúdo para
depois utilizar esse conhecimento dentro do jogo.
Explicitação das aprendizagens
Segundo a metodologia adotada para o desenvolvimento do Revisionário é fundamental
que o pesquisador declare quais foram os pontos que deram certo e errado durante a
produção do artefato, para que o mesmo possa ser utilizado para a construção de novos
conhecimentos no campo prático e teórico (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR,
2015). Sendo assim, o processo de desenvolvimento do aplicativo deu base a um Memorial
Descritivo10, além desse artigo científico.
Discussão dos resultados
O aplicativo aqui descrito, o Revisionário, utilizou como motor de jogos a ferramenta Unity,
por ser gratuita e possuir uma ampla variedade de uso para vários tipos e gêneros de
aplicativos e jogos. O motor de jogos também conta com editor avançado para 3D e 2D,
onde foram desenvolvidos os gráficos e interfaces do aplicativo.
Segundo Mattar (2010) um designer de jogos deve visar que seus jogos sejam divertidos,
10

O projeto faz parte de um Trabalho de Iniciação Científica (TIC), que é requisito para a conclusão do curso de
graduação do pesquisador.
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mas que gerem, ao mesmo tempo, senso crítico e reflexão. Levando isso em consideração,
como escolha de design, o aplicativo tem seu conteúdo personalizável, buscando
solucionar o problema que muitos jogos educativos encontram, que é a incompatibilidade
de conteúdos.
O Revisionário, então, é um jogo de trivia11, no qual o professor configura uma partida por
meio de seu smartphone, podendo criar perguntas e respostas, para auxiliar o aluno a
revisar conteúdo passado por ele. Os alunos jogam interagindo com seu smartphone por
meio do mesmo aplicativo.

11

Jogo de perguntas e respostas.
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Figura 3 - Tela da rodada

Fonte: Autores, 2018.
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Como citado anteriormente, o objetivo do aplicativo é derrotar um chefe, que tem uma
causa social por trás, como por exemplo, o Polvoluição (Fig.4), um polvo que nasceu no
meio de um mar poluído e que ao sair de casa, espalha o lixo e poluição por onde passa
porque sente falta de sua casa.
Figura 4 - Ilustração Polvoluição

Fonte: Autores, 2017.

Sumário

65

GAMES E GAMIFICAÇÃO

Já o Conte Rato (Fig. 5) é um rato que sempre foi vil e sempre busca se beneficiar das
pessoas. Quando filhote, ele enganava outras pessoas utilizando emails falsos, porém, hoje
em dia, o mesmo prefere enganar as pessoas com contratos e promessas.
Figura 5 - Ilustração Conte Rato

Fonte: Autores, 2017.

O Xingacol (Fig 6.) é um caracol que aprendeu a xingar com as pessoas ao seu redor
desde pequeno, e por xingar tanto, sua saliva ficou ácida, fazendo com que todos a sua
volta se afastassem dele, mesmo depois dos próximos dele tentarem corrigir esse
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comportamento, ele continuava a xingar, pois ele adorava isso.
Com esse comportamento, o Xingacol nunca teve um amigo de verdade, mas para ele isso
não importava, pois ele preferia seus xingamentos do que amigos.
Figura 6 - Ilustração Xingacol

Fonte: Autores, 2017.

Mesmo sendo um jogo de trivia, o Revisionário, busca ser um jogo cooperativo, pois em
cada rodada a sala de aula se reúne para derrotar um chefe, que perde vida quando os
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jogadores acertam a questão. O aplicativo tem cunho cooperativo para não gerar
discriminação e competitividade tóxica entre os alunos dentro da sala, para que os alunos
que têm dificuldades com ou aprendizado ou performance menor sejam prejudicados.
Dessa maneira, a dificuldade de cada partida é definida pelo professor, que conhece a
performance de seus alunos na sala e assim pode configurar uma partida que seja
acessível a todos os jogadores presentes. O aplicativo contém poucas regras e que são de
fácil entendimento, facilitando o uso para alunos com dificuldades.
Com isso, pode-se abrir uma oportunidade para o desenvolvimento de jogos educativos,
fazendo jogos simples que tenham conteúdo personalizado, sendo outro tipo de
jogabilidade generalizado ou até mesmo tipo de jogabilidade focado para certa área,
podendo ser utilizado tanto para a educação como para lazer.
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Figura 7 - Tela do jogador

Fonte: Autores, 2018

O jogo é controlado por meio de comandos simples de botões e caixas de texto, utilizados
para enviar informações ou se conectar ao jogo através de códigos. A interface do jogo se
compõe por elementos de imagens, animações e barras, para indicar a vida restante do
chefe, quanto tempo falta para acabar a pergunta e para ver a ilustração do chefe que o
jogador esteja enfrentando.
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Considerações finais
Considerando a crescente entrada das tecnologias digitais no sistema de ensino, faz-se
necessário que sejam ofertados também jogos e aplicativos de qualidade para os alunos.
Dessa forma, acredita-se que o aplicativo descrito neste artigo pode ter um impacto positivo
para os estudantes e professores, estimulando e potencializando o aprendizado para
diversas áreas, pois permite a personalização de conteúdos de maneira fácil pelos
professores, além de estimular a aprendizagem colaborativa por parte dos alunos. Por ter
uma abordagem cooperativa, o Revisionário também visa estimular a gamificação em sala
de aula, pois o educador pode sugerir metas ou brincadeiras para os alunos, estimulando o
engajamento em aula.
O mercado de jogos educativos atual necessita de estímulo, pois há muito pouco incentivo
para os desenvolvedores. Pois, assim como jogos comerciais, os jogos educativos
requerem recursos humanos e financeiros amplos para o desenvolvimento de produtos de
qualidade. Nesse contexto, há a necessidade de desenvolver jogos educativos que sejam
divertidos, sem prejuízo ao conteúdo pedagógico, demandando assim produtos com maior
qualidade e profissionais capacitados com o desenvolvimento e o design de jogos, para se
aplicar os conceitos básicos de aspectos como jogabilidade, arte e programação. Por esse
perfil, esse tipo de projeto pode se necessitar de muito investimento financeiro.
Em suma, podemos afirmar que os jogos e aplicativos educacionais se mostram cada vez
mais necessários, pois as recentes gerações de alunos cresceram em meio a tecnologia.
Porém, para que isso seja possível, deve-se investir mais no desenvolvi-mento desses
artefatos, para que possam ser mais rotineiros no ambiente escolar.
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O QUE VOCÊ FARIA PARA GANHAR O JOGO?
O ROLE PLAY COMO PRÁTICA DE ENSINO AUDIOVISUAL
Carlos Alberto Debiasi12
Resumo: O RPG (Rolling Play Game) é um estilo de jogo muito comum na contemporaneidade.
Praticado principalmente pelo público jovem, é encontrado tanto em versões impressas quanto
digitais e se baseia na interpretação de determinado papel dentro de um contexto. Pelo perfil que
une criação lúdica e interatividade, não raro o RPG é usado com princípios dinâmicos que envolvem
um aprendizado em um ambiente educacional vívido. Este artigo apresenta e debate os resultados a
respeito da prática do Role Play em uma atividade da disciplina de produção audiovisual ministrada
para o público universitário. A dinâmica se insere nos métodos de aprendizagem ativa, na qual os
estudantes trabalham em grupos para atingir objetivos determinados a partir do plano de ensino. O
objetivo principal é apresentá-la para que sirva a propósitos tanto acadêmicos quanto escolares,
adaptados para realidades de ensino diversas.
Palavras-chave: Audiovisual. Comunicação. RPG. TBL. Metodologia de ensino ativa.
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Doutorando em Tecnologia pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade na Universidade
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Introdução
Um dos desafios encontrados pelos professores do ensino superior é fazer com que seus
estudantes se engajem no processo educacional de maneira efetiva. Logicamente, não se
trata de um problema exclusivo a essa esfera de ensino mas ele se torna importante visto
que o estudante que ingressa em uma universidade ou faculdade precisa criar vínculos de
qualidade com conceitos importantes à sua área de atuação pois deles irá depender no
exercício de sua profissão. A partir dessa demanda, vários são os caminhos para o
desenvolvimento de métodos que façam com que o processo de ensino aconteça de
maneira ativa.
No caso do universo do curso de comunicação, as diretrizes curriculares aprovadas pelo
Ministério da Educação recomendam que um dos perfis esperados ao profissional formado
é que ele tenha consciência da
capacidade de criação, produção, distribuição, recepção, e análise crítica referentes às mídias,
às práticas profissionais e sociais relacionadas com estas, e a suas inserções culturais,
políticas e econômicas (BRASIL, 2001, p.16).

Isso significa que se espera que um egresso do curso de Comunicação Social tenha que
exercitar tanto a criação quanto a produção de conteúdo de natureza midiática em várias
plataformas - que incluem o audiovisual.
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Não só pela força da recomendação, mas o próprio mercado de trabalho também exige dos
jovens profissionais o domínio da narrativa audiovisual no sentido da criação do roteiro
assim como da execução do material de maneira criativa. E não é preciso estar
necessariamente atrelado à área de produção da imagem para que exista demanda no diaa-dia desse profissional: outros segmentos como a comunicação digital ou institucional
demandam por habilidades que vão muito além das habilidades escritas, de atendimento ou
planejamento. Para se ter uma ideia do crescimento dessa demanda, basta observar a
internet: um relatório da empresa de tecnologia Cisco aponta que, em 2019, cerca de três
quartos do fluxo da rede será com vídeo13.
A partir do desafio de fazer com que os estudantes de comunicação aprendam a pensar o
audiovisual de maneira intensa, diversos métodos de ensino foram adotados dentro da
disciplina de Cinema e Publicidade do Curso de Comunicação Social da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Eles envolvem o desenvolvimento do PBL
(Project Based Learning) e também o RPG (Rolling Play Game ou Role Play), cuja
metodologia planejada e aplicada aos estudos dos gêneros cinematográticos – um dos
conteúdos da ementa programática da disciplina – é o foco desse artigo. A intenção de
apresentar e debater os resultados dessa prática engendrada no âmbito acadêmico visa
proporcionar a outros docentes interessados pelo tema – ou mesmo colegas de profissão
da comunicação ou áreas afins – uma dinâmica de ensino diversa que pode ser adaptada
com os recursos que estiverem disponíveis em outras realidades de ensino. Afinal de
13

Cisco Visual Network Index: Forecast And Methodology, 2016-2021, disponível em:
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-whitepaper-c11-481360.html, acesso em 26/01/2018)
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contas, os desafios apresentados às práticas de ensino contemporâneas são bastante
comuns e devem ser discutidos em conjunto para que tanto professores quanto estudantes
tenham um processo de ensino e aprendizagem mais instigante.
O Conceito do Role Play voltado para educação
Para se pensar a dinâmica de Role Play executada em sala de aula, foi preciso realizar a
aproximação com alguns conceitos relacionados ao jogo, assim como observar algumas
iniciativas já realizadas nesse sentido como forma de fundamentar uma ação consciente e
com foco educacional. Sabe-se pelo relato de experiências de professores em sala de aula
que os estudantes se sentem mais engajados a partir de propostas que tragam propostas
diversas; o princípio de agregar funções lúdicas como forma de aprendizado, por exemplo,
está presente em vários segmentos da sociedade – como jogos eletrônicos que fazem uso
de narrativas e contextos históricos para desenvolver a ação. Logicamente a escola não
deixou de adotar muitas práticas nesse sentido ao criar softwares educativos ou quando o
professor organiza uma gincana entre seus estudantes com temas da disciplina. Porém,
algumas questões mais profundas precisam ser elucidadas para se criar uma metodologia
de ensino que possa ser replicada.
Kirriemuir e Mcfarlane (2004) relatam que o princípio do jogo é uma atividade muito
valorizada entre as crianças e adolescentes fazendo com que muito tempo seja dedicado a
essa atividade na rotina diária. Tempo esse que, segundo os autores, poderia também ser
destinado à educação. O princípio do jogo vem do prazer do entretenimento mas também
por uma vontade de saber "o que acontece se eu fizer determinada ação?" e pelo princípio
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da imersão nas regras que regem determinado universo, de tal maneira que se perde a
noção do tempo. Segundo os autores, um jogo que tenha pretensões educativas precisa
reunir algumas características como concentração em uma tarefa, objetivos claros e
envolvimento efetivo de tal forma que faça a atividade se distancie da frustração e das
preocupações das atividades do dia-a-dia (Kirriemuir e Mcfarlane, 2004, p.5).
Nos anos 80, o professor David Kolbe reuniu, a partir do pensamento de diversos teóricos
do campo da aprendizagem humana como John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, Paulo
Freire e outros – algumas proposições que devem ser levadas em conta quando se está
trabalhando com a educação de adultos. Segundo ele, o aprendizado deve ser sobretudo
visto como um processo que precisa ser revisitado múltiplas vezes colocando em prática
conhecimentos já adquiridos que, com o passar do tempo, podem ser aprimorados. Além
disso, para Kolbe o processo de aprendizagem deve ser visto como uma adaptação
constante ao mundo que cerca do estudante, fazendo com haja reflexão sobre o
conhecimento teórico nesse processo. (KOLBE e KOLBE, 2005, p.194)
Se o processo de aprendizagem for tomado nesses termos, no qual existe a experiência do
estudante enquanto realidade válida para o aprimoramento, o RPG é uma prática que serve
para esse fim. Em uma definição do conceito, Ladousse (1987) diz que o RPG acontece
quando:
Os estudantes assumem um 'papel', encenam um personagem (tanto eles mesmos quanto
outra pessoa) em uma situação específica. 'Encenar' significa que o papel é interpretado em
um ambiente seguro no qual os estudantes tentam ser os mais inventivos possível. Um grupo
de estudantes realizando uma encenação em uma sala de aula guarda muitas semelhanças
com um grupo de crianças brincando de 'escolinha', médicos e enfermeiros ou Guerra nas
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Estrelas. Ambos estão, sem uma consciência direta disso, criando suas próprias realidades e,
ao fazerem isso, estão experimentando o seu conhecimento a respeito do mundo real e
desenvolvendo as habilidades de interagir com outras pessoas. (LADOUSSE, 1987, p.5)14

Dessa maneira, é possível fazer uma ligação entre os métodos apresentados por Kolbe e o
Role Play, uma vez que este é um jogo no qual os estudantes exercitam a sua visão de
mundo somado ao desenvolvimento de habilidades de interação com outras pessoas. No
caso da prática descrita nesse artigo, somam-se outras habilidades trabalhadas como o
conhecimento técnico e criativo audiovisual, conforme descrito abaixo.
Os usos do Role Play enquanto prática de ensino podem ser observadas em muitas
vertentes possíveis, nos mais variados campos do conhecimento, tanto em âmbito nacional
quanto internacional. Aqui, duas foram selecionadas para enriquecer a discussão: uma
delas por tratar de um público universitário, com idade próxima aos estudantes que
participaram do estudo na fase prática e outra por colocar como foco principal o diálogo
entre os estudantes, outro ponto também fundamental ao estudante de comunicação social.
Em Rabelo e Garcia (2015), a prática é utilizada no ambiente de aprendizagem médica

14

Texto original: "When students assume a 'role', they play a part (either they own or somebody else's) in a specific
situation. 'Play' means that the role is taken on in a safe environment in which students are as inventive and playful
as possible. A group of students carrying out a succesful role play in a classroom has much in commom with a
group of children playing school, doctors and nurses, or Star Wars. Both are unselfconsciously creating their own
reality and, by doing so, are experimenting with their knowledge of the real world and developing their ability to
interact with other people" [Tradução do autor] p.5 (Gillian Porter Ladousse. ROLE PLAY. Oxford University Press,
1987)
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como forma de melhorar o Desenvolvimento das Habilidades de Comunicação e
Relacionais (HbCR) princípio que, segundo os autores, é fundamental para o futuro médico.
A prática em si atua no sentido da simulação de situações reais tendo o Role Play como
pano de fundo. A opção pela técnica é, segundo descrito pelos autores, devido a ser
uma das que apresenta maior relação custo-efetividade, por ser realizada entre os alunos, sob
a condução de um tutor, sem necessidade de recrutamento e preparação de atores (sejam
amadores ou profissionais). (RABELO e GARCIA, 2015, p.587)

A implementação da técnica se baseia em simulações nas quais os estudantes encenam
situações temáticas do universo de conhecimento médico assumindo papéis de médico,
pacientes ou familiares. As dinâmicas servem para revelar a maneira como os estudantes
se colocam frente a situações inesperadas (um "paciente" relata que passa fome e o
"médico" finge que não ouviu) e como podem corrigir essas posturas no futuro exercício da
profissão. Apesar do uso do Role Play aqui estar ligado à aproximação com o real e não
tanto no campo da criação, é muito interessante o planejamento executado para a
execução didática do experimento. Como conclusão, as autoras ressaltam que é preciso ter
um planejamento cuidadoso "com compreensão da fundamentação metodológica teórica,
além de um processo avaliativo contínuo durante sua implementação" (Rabelo e Garcia
2015, p.595).
Buscando exercitar o sentido comunicacional dos estudantes do ensino fundamental em
Portugal, Cardoso (2009) realiza uma experiência junto à algumas turmas utilizando a
técnica do Role Play. A partir de pequenos roteiros de ação previamente acordados com a
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turma – um conto clássico como Chapeuzinho Vermelho, por exemplo – o pesquisador faz
com que os estudantes encenem pequenas cenas em inglês, a matéria que ministra. Os
resultados permitem que o professor tenha menor influência sobre a prática em si, além de
servir para identificar e acompanhar estudantes que porventura estejam apresentando
dificuldades no aprendizado da língua. O resultado é que a maioria dos envolvidos com a
ação apresentaram, segundo os parâmetros de análise, alguma melhoria comunicativa no
processo. (Cardoso, 2009, p.56).
Estes dois exemplos demonstram que o Role Play pode ser utilizado em ambientes de
ensino com objetivos e práticas distintas entre si. O próximo tópico apresenta a metodologia
desenvolvida, assim a discussão sobre os resultados alcançados.
Metodologia de ensino aplicada baseada no Role Play
O desenvolvimento da presente metodologia de ensino teve início a partir da reestruturação
do plano de ensino da matéria de Cinema e Publicidade do Curso de Publicidade e
Propaganda da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) no ano de 2016. O
processo fez parte de um programa ligado ao FINEP, empresa pública brasileira ligada ao
fomento da inovação e pesquisa. O objetivo era reelaborar o plano de ensino da disciplina
de forma a incluir práticas de metodologia ativa, que previssem formas de aprendizado que
colocassem o estudante como protagonista do processo de ensino.
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O plano foi reelaborado de maneira a incluir práticas ligadas ao TBL1516 (Team Based
Learning). Nelas, a dinâmica das aulas é calcada na criação e manutenção de pequenos
grupos de ação durante o semestre letivo, no qual os estudantes estão envolvidos em
alcançar diversos objetivos de aprendizados que podem ou não estarem ligados a
materialização de um produto. No caso da disciplina em questão, convencionou-se que
haveriam alguns produtos a serem entregues durante o semestre (três pequenos projetos
audiovisuais com poucos minutos de duração) como forma de avaliação por parte do
professor e também dos pares (os próprios grupos poderiam aferir a nota pessoal e do seus
colegas na interação e resultado ao final de cada etapa). Esses projetos se compunham a
partir de universos imagéticos de repertório ligados à ementa da disciplina (as estéticas do
cinema e a linguagem básica audiovisual) nas quais era tarefa dos estudantes buscarem
referenciais para a criação de seus produtos. A organização dos grupos seguiu a lógica de
4 a 6 integrantes, divididos dentro da realidade de sala de aula em "produtoras" com nome
e identidade própria. A estratégia visa fazer os estudantes se sentirem parte de um time de
trabalho que precisa trabalhar em conjunto para alcançar determinado objetivo.
O plano de ensino desenvolvido foi aplicado em quatro turmas diferentes ao longo de dois
semestres. As turmas eram compostas por, em média, 30 estudantes, divididos em turmas
15

O Team Based Learning (TBL) é um método de ensino presente no âmbito acadêmico desde os anos 70,
projetado inicialmente no curso de administração por Larry Michaelsen. O desafio para ele, naquela época, foi
aplicar uma forma eficiente de engajar um número elevado de estudantes (mais de 100) de uma maneira diversa
que a aula expositiva baseada em leituras. O TBL foi sendo aprimorado e estudado desde então e encontrou uma
grande adesão em instituições de ensino norte-americanas, em especial na área da saúde, conforme descreve
BOLLELA et al (2014).
16 O método clássico do TBL pode ser melhor averiguado em MICHAELSEN e SWEET (2008).
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menores práticas de 15 indivíduos. A divisão é um procedimento da instituição, que prioriza
uma melhor dinâmica com um número reduzido de estudantes por período prático.
Várias foram as dinâmicas engendradas durante o semestre: criação de quadros
conceituais acerca dos elementos audiovisuais de uma abertura cinematográfica (entendida
com os primeiros minutos de ação em um longa metragem), dos gêneros cinematográficos
(e a sua relação com o mercado audiovisual), reuniões de criação de roteiro, pré-produção,
pesquisa referencial de diretores de cinema, entre outros. A dinâmica do Role Play foi uma
dessas atividades desenvolvida no espaço de 4 encontros semanais de uma hora e meia.
A atividade em geral pode ser dividida da seguinte maneira: 1) Apresentação e discussão
do conceito de gênero cinematográfico; 2) Criação de personagem; 3) Dinâmica do Role
Play; 4) Pós-produção e edição da cena. A seguir descrevem-se os principais
acontecimentos de cada uma dessas etapas.
O primeiro encontro se desenvolve a partir do conceito de gênero cinematográfico17. Para
Turner (1997), essa é a maneira como muitos filmes se apresentam para seus públicos,
utilizando “um sistema de códigos, convenções e estilos visuais que possibilita ao público
determinar rapidamente e com alguma complexidade o tipo de narrativa que está
assistindo” (Turner, 1997, p.88). Partindo de uma discussão inicial sobre esse conceito, um
dos objetivos da aula é fazer com que os estudantes tragam, a partir da inteligência
coletiva, seus referenciais a respeito do assunto. A partir dos gêneros mais recorrentes no
17

É importante perceber que a palavra gênero no cinema traz hoje novas significações ligadas a
representatividade e pluralidade da representação de minorias que, até então na história desse meio, ficavam
relegados à caricatura ou não-representação. Uma discussão interessante sobre o tema pode ser encontrada em
Mascarello (2006).
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cinema (drama, comédia, terror, etc.) procede-se a criação de um quadro conceitual em
que há a aproximação de temas semelhantes (por ex. o drama histórico é uma das
vertentes de drama assim como o filme de guerra é um subgênero dos filmes de ação)
assim como o levantamento de obras que representem esses gêneros em específico. A
partir da definição do quadro, procede-se à escolha de alguns desses universos de
representação cinematográfica, cujo número varia de acordo com o número de grupos
"produtoras" presentes na sala de aula. A partir da escolha, os gêneros são sorteados entre
os grupos e cada um fica encarregado de realizar uma tarefa externa de pesquisar a
respeito para a próxima dinâmica. Um material básico é disponibilizado em ambiente online,
mas é incentivado que o estudante também busque outras fontes de pesquisa.
No próximo encontro, acontece a criação de um personagem. Ela é engendrada por cada
um dos grupos, que elegem as características físicas e psicológicas dele, assim como quais
dos estudantes irá desempenhar aquele papel. É preciso, contudo, estar atrelado ao
universo do gênero escolhido para o grupo no encontro anterior. A partir desses
referenciais e da pesquisa acerca deles, pede-se que os estudantes discutam a criação do
personagem a partir de um documento-guia chamado de ficha de personagem18. Nela
existem uma série de campos a serem preenchidos: dados básicos sobre nome, idade,
características físicas e psicológicas e questões como "como será seu personagem daqui a
10 anos" e "Conte algumas informações a respeito do passado de seu personagem". É
importante frisar que o professor, durante essa aula, deve ir pontuando a importância de
18

A ficha do personagem é uma adaptação direta dos RPG's chamados de mesa que trazem um livro-base sobre
o universo e fichas nas quais os jogadores criam seus personagens dando pontos de atributos físicos (força,
destreza, etc.) e atributos psicológicos (carisma, inteligência, entre outros).
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cada uma dessas informações, com exemplos práticos de filmes ou séries. Por exemplo,
"qual a importância da cicatriz em formato de raio que o personagem de Harry Potter tem
na testa?", "Como esse atributo físico interfere na forma como ele se comporta?", ou então:
"Que personagem que tem uma característica física marcante em um filme que vocês
queiram discutir?", entre tantas outras. É necessário que o estudante compreenda, nessa
etapa, que a construção de personagem é algo muito importante na ficção audiovisual e
que roteiristas, diretores e demais profissionais do meio fazem exercícios semelhantes para
criar os personagens de suas histórias.
Quanto a criação do conteúdo em si, recomenda-se que o professor não interfira
drasticamente na criação do personagem; seu papel é apenas dar suporte aos estudantes
durante o preenchimento da ficha do personagem (ex: caso o grupo crie características
contraditórias entre si ou não tenha referenciais teóricos suficientes nesse momento, ou crie
um personagem claramente depreciativo à atividade ou a outros colegas na sala). A ideia é
deixar os grupos livres para que pesquisem acerca do gênero destinado ao personagem
(ainda que exista um material pré-disponível em ambiente de ensino virtual), assim como
utilizem características que já conhecem durante o processo. O que é mais importante é
que o personagem final seja verossímil ao contexto definido, com referências claras ao
universo sorteado. Como dado empírico, em nenhuma das quatro turmas nas quais a
dinâmica foi aplicada houve um grupo que não conseguiu realizar essa tarefa de maneira
minimamente satisfatória.
O momento seguinte – a dinâmica do Role Play – é um dos mais interessantes do
processo. Para criar surpresa e expectativa – e deixar a experiência mais enriquecedora –
pouco é revelado a respeito da dinâmica. O único dado é o local da improvisação (um
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teatro-laboratório disponível na instituição que não possui cadeiras de plateia fixas e
apresenta um amplo espaço com iluminação cênica disponível) e a necessidade de cada
grupo trazer seu personagem caracterizado portando a ficha de personagem preenchida no
encontro anterior. A expectativa dos estudantes é bem grande quanto a esse momento e,
por isso, a presença da turma é elevada ao encontro. Em primeiro lugar, a turma é dividida
em funções diferentes, seguindo a lógica de produção de um filme: alguns serão câmeras,
outros trabalharão na captação do som, um estudante fica encarregado de cuidar da
claquete e um pequeno grupo serão “roteiristas” da ação, agindo em momentos específicos
da trama. Os acontecimentos seguem momentos distintos: a premissa básica da história é
que os personagens foram supostamente sequestrados e estão em um local desconhecido.
Esse primeiro momento serve como maneira de começar a dinâmica. Em um local
desconhecido, uma voz – o professor, monitor da disciplina ou estudante – faz perguntas
aos personagens a respeito da sua vida, e coloca uma pergunta básica: “o que você faria
para ganhar esse jogo?”. As respostas são as mais variadas, mas é possível afirmar que
elas se encontram dentro do escopo do personagem criado pelos estudantes.
O ambiente da dinâmica é tão rico que vários deles vivenciam o personagem de maneira
bastante intensa. Em um segundo momento, eles se sentam em uma mesa e tem um
baralho a disposição. A única informação é que devem jogar o jogo da maneira que
preferirem. Enquanto a ação acontece, naturalmente conversam entre si a fim de
descobrirem mais uns sobre os outros. A partir desse momento, os roteiristas entram em
cena: com a ficha dos personagens em mãos, é dever deles criarem informações a respeito
da trama, cruzando informações (ex: o caubói só está preso nesse lugar porque o monstro,
outro personagem em cena, colocou ele ali) e passando essas informações aos jogadores.
Como forma de conclusão da dinâmica, duas formas distintas já foram aplicadas: em uma
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delas, um outro estudante, que não faça parte da turma, adentra o lugar e faz um improviso
livre – a preferência, nesse caso, foi dada a um integrante do curso de Artes Cênicas da
instituição por ter mais treinamento nesses casos. Em outras turmas, o final foi dado pelos
próprios roteiristas que, de posse de um baralho de tarô, precisaram criar significados à
determinadas cartas e entrega-las aos personagens (ex: a carta da morte significa que um
dos personagens deve morrer para que eles saiam desse lugar). Nos dois casos, a ação foi
concluída de maneira satisfatória.
Do ponto de vista técnico, toda a ação é filmada por parte da turma – em torno de 8 a 10
câmeras estão em ação o tempo todo, gravando a ação de maneira livre e de vários
ângulos. É dada a opção aos estudantes de gravar com câmeras profissionais (disponíveis
na instituição) ou mesmo direto de seus aparelhos celulares. Essa segunda opção foi criada
ao perceber que o ato de filmar com o celular é algo muito natural na contemporaneidade.
Todavia, é requisitado aos estudantes que utilizem planos de câmera cinematográficos
(mais abertos, mais fechados, etc.) e enquadramentos que reflitam o que é aprendido em
sala de aula.
Como observação geral, é possível dizer que a dinâmica é um sucesso; é comum ouvir
estudantes dizerem que “seria legal se todas as aulas fossem assim”, por exemplo. Outro
ponto interessante é que a história em si pode tomar os rumos mais inesperados: apesar de
tender ao gênero de suspense ou terror, em algumas turmas a narrativa visitou outros
campos como a ficção científica ou mesmo a comédia. Esse fator de imprevisibilidade
demonstra a força criativa que é dispendida nesse momento por parte dos estudantes.
No que diz respeito à avaliação, ela se dá por etapas uma vez que várias atividades
precisam ser cumpridas tanto pelo grupo produtor e pelos estudantes em si. No caso da
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criação do personagem são avaliados quesitos como: 1) Adequação do personagem ao
universo pesquisado; 2) Complexidade narrativa dada ao personagem e a coerência da
biografia descrita; 3) Interesse criativo e referencial demonstrado pelo grupo durante a aula
de criação.
Quando a dinâmica passa a ser realizada, os estudantes podem continuar sendo avaliados
pelo grupo, mas é mais interessante que nesse momento seja observada a atuação
individual de cada um; isso revela dados importantes a respeito do engajamento dos
indivíduos na prática. Pode-se observar: 1) O comportamento do estudante quanto à
dinâmica em si, se demonstra interesse pelas atividades; 2) O desempenho do papel que
lhe foi atribuído nesse dia; 3) O comprometimento com os objetivos propostos. É preciso
lembrar que no caso do estudante que vive o personagem não devem ser observadas a
forma de atuar em si (a menos que a dinâmica esteja sendo aplicada em um Curso de
Artes Cênicas ou similar e se tenha essa intenção clara), mas sim como ele se demonstra
coerente para com a ficha de criação de personagem (fugir do personagem demonstra que
ele pode não ter estudado o suficiente as suas características).
Por fim, na última etapa da dinâmica, ainda é possível realizar uma avaliação a partir do
material filmado. Durante a realização deste experimento foi pedido aos estudantes
envolvidos nas gravações que disponibilizassem suas imagens em sites de
compartilhamento de arquivos (foi usado preferencialmente Google Drive) e que
mandassem o link para o professor, para que disponibilizasse para todas os demais da
turma. A partir disso foi pedido que os estudantes realizassem uma montagem de um
material audiovisual de no mínimo dois minutos da maneira como bem entendessem
(poderia se criar um trailer, um pequeno curta-metragem ou mesmo subverter o sentido da
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história para a comédia ou outro gênero diferente ao planejado). As duas opções de
avaliação foram realizadas: tanto o envio de um só vídeo pelo grupo quanto o envio de um
vídeo por cada um dos integrantes do grupo. A que apresentou melhores resultados foi a
individual, montagens criativas e inusitadas como referenciadas nas Figuras1 e 2. A figura 3
demonstra como a dinâmica se desenvolve no espaço do teatro.
Figura.1: Montagem final de estudante sobre a dinâmica Role Play. Ele fez uso de referenciais de séries
televisivas dos anos 80 para criar uma ambientação que se aproxima do cômico.

Fonte: O autor
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Figura 2: Outro exemplo de montagem com o mesmo material. Dessa vez, a intenção foi criar um ambiente de
suspense a partir da utilização de várias câmeras ao mesmo tempo, como em uma prisão.

Fonte: O autor.
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Figura 3: Imagem da dinâmica sendo aplicada.

Fonte: O autor
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Considerações finais
O uso das técnicas do Role Play em sala de aula se revela um grande aliado do professor
para tornar o processo de aprendizado mais instigante. Logicamente, é preciso ter em
mente que esse tipo de aula demanda uma preparação bem maior das atividades para
deixar claras as intenções e regras que a regem.
É preciso deixar claro que alguns elementos dessa dinâmica podem ser suprimidos de
maneira a deixa-la mais acessível a realidades de ensino que não disponham de um
espaço teatral ou mesmo de câmeras profissionais para o manuseio dos estudantes. Para
tanto, basta que o professor adapte o espaço de um auditório ou sala de aula com amplo
espaço para permitir a liberdade de movimentos durante a dinâmica. Quanto às câmeras,
basta permitir que os estudantes realizem as gravações com celulares ou, dependendo do
número de câmeras disponíveis, realizar a atividade de filmagem em duplas, com
revezamento. Também é possível expandir o número de personagens disponíveis na
dinâmica, estendendo para outras possibilidades e criando novas histórias; o importante é
sempre deixar lacunas criativas no enredo para que possam ser livremente exercitadas
pelos estudantes.
Ao final do processo foi aplicado um questionário em uma das turmas a respeito da
percepção dos estudantes sobre essa disciplina-piloto. Ele era composto por questões que
avaliavam a metodologia aplicada, a clareza das informações e o conteúdo da disciplina,
sendo possível avaliar entre ruim, regular, bom e ótimo. Ao final, havia também uma
pergunta se as práticas da disciplina auxiliaram a despertar o interesse do estudante pelo
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audiovisual. Da turma em questão, composta de 28 estudantes, 17 respondentes a
pesquisa. Nenhum estudante marcou coluna “ruim”, sendo que a maioria esteve entre
“bom” e “excelente”. Na pergunta sobre o despertar do interesse para o audiovisual, 16
estudantes marcaram “sim” e apenas um “não”.
O que você faria para ganhar o jogo? A pergunta, feita aos estudantes durante a dinâmica
não tem uma resposta correta no exercício. Ela serve apenas para instiga-los a fazerem o
melhor possível, buscando interpretar e produzir a cena de maneira mais criativa e
criteriosa. No final das contas, ganha tanto o professor quanto os estudantes que podem
aprender mais a respeito do universo da produção audiovisual.
Um agradecimento precisa ser registrado neste artigo ao Núcleo Creare da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná que geriu o processo de redesenho desta e de outras
disciplinas da instituição através do edital de projetos-piloto de inovação no ensino de
graduação vinculados ao financiamento Finep do Programa de Inovação de Graduação da
PUCPR.
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ANÁLISE DO AUDIO GAME HUB:
UMA EXPERIÊNCIA SENSORIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 19
Ramon Paulino de Lima20
Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar o game que foi desenvolvido para ser uma
experiência sensorial para pessoas com deficiência visual, inteira ou parcial. Através de pesquisa
bibliográfica conhecer os conceitos sobre áudio games, e verificar esses conceitos no jogo através
de material gravado das mecânicas do game. O jogo tem mecânicas simples, baseadas apenas no
som, mas que funcionam muito bem, além disso, o jogo nos ajuda a discutir sobre a importância da
inclusão e a desigualdade no mundo dos jogos eletrônicos.
Palavras-chave: Game. ÁudioGame. Design Sonoro. Acessibilidade. Deficiência Visual.
19
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Introdução
O objetivo deste estudo é analisar o jogo Audio Game Hub, disponível gratuitamente para
as plataformas Android, IOS e Windows. O game tem como proposta ser uma experiência
sensorial para portadores de deficiência visual e consiste em um conjunto de mini games
que utilizam o áudio como elemento fundamental de suas mecânicas, ambientação e como
guia do jogador no universo do jogo.
O mercado de games cresce a cada dia, grandes desenvolvedoras faturam milhões por ano
e movimentam o mercado. Segundo a ESA (Entertainment Software Association) no ano de
2017 esse segmento quebrou diversos recordes, considerando vendas de consoles,
acessórios, softwares e microtransações, o faturamento bruto desse segmento foi de US$
36 bilhões. Existem diversos gêneros e estilos para os mais variados gostos, com visuais
cada vez mais detalhados e realistas, músicas e ambientes sonoros extremamente
imersivos, que são atrativos fortes para quem quer se divertir, ou até mesmo jogar
profissionalmente.
Imersão nos jogos é quando o jogador mergulha no universo do game, se envolve
completamente, quando se sente isolado do mundo real, mas nem todo mundo tem acesso
a uma experiência como essa nos jogos, pessoas que possuem deficiência visual, completa
ou parcial, são de certa forma excluídas desse meio, é uma mídia que não da pra ser
totalmente consumida por quem possui essa dificuldade.
Os áudios games são jogos que possuem apenas som, são direcionados principalmente a
pessoas com deficiência visual, ou seja, são jogos que não possuem o elemento visual
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como elemento principal, mas sua base é no design sonoro, os elementos de mecânica,
ambientação e interação do jogo são baseadas no som.
Por esse motivo é importante conhecer e entender como funciona esse segmento de
games, discutir sobre o desenvolvimento dessas aplicações e a importância desses jogos,
que tem como objetivo diminuir essa desigualdade e incluir as pessoas com deficiência
visual no mundo dos games. Isso torna esse genêro de jogos mais conhecido e incentiva os
desenvolvedores e empresas a entenderem a importância da inclusão nesse meio.
Fundamentação teórica
Áudio games são jogos que possuem o som como elemento básico e fundamental,
diferente dos jogos tradicionais, que possuem gráficos e animações para indicar ações e
interações, no áudio game é tudo representado pelo som. Balan et al. (p. 1, 2014) diz que
os audio games contêm uma grande quantidade de conteúdo de som, que constroem uma
experiência de usuário inteira baseada em uma interface auditiva. O som é utilizado como
guia durante os menus, como elemento de imersão e também utilizado como elemento
fundamental na mecânica do jogo.
O som é um meio imersivo e expressivo que pode transmitir uma ampla gama de informações
sobre o nível de percepção. Em vídeo ou áudio games, ele fornece dicas poderosas e
confiáveis (relacionadas a eventos e situações) que aumentam o nível de interatividade,
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envolvimento e o desempenho geral do jogo.21 (BALAN, O. et al. 2015, p. 1, tradução nossa).

Para dar a sensação de espaço no jogo, toda a navegação e interação é baseada na
percepção do som 3D binaural, que consiste em uma tecnologia que imita a nossa audição,
onde é possível proporcionar a trimensionalidade ao som, dando uma sensação mais
intensa e realista. O som é disposto a simular o ouvido humano, que é como um par de
sinais unidirecionais, um para cada ouvido, assim temos a sensação de espaço, e com a
gravação binaural é possível chegar a um resultado semelhante ao da audição humana.
Se pudéssemos recriar essas mesmas pressões no ouvinte, tal como elas ocorrem ao vivo
poderíamos reproduzir a experiência auditiva original, incluindo a direccionalidade e a
reverberação no espaço da fonte sonora.
A gravação Binaural é o método mais preciso, mais exato de reproduzir a espacialidade de um
sinal. A reprodução sonora é avassaladora, de tal forma que facilmente somos levados a
acreditar que estamos perante a fonte original. (SANTOS, 2017, p. 17-18).

Segundo TSAKOSTAS (2007, p. 126), aplicando o conceito de áudio binaural é possível
criar fontes de som virtuais colocadas em torno de um ouvinte dentro de um espaço aberto
ou fechado. Desta forma é possível criar ambientes aplicáveis em um jogo acessível a
pessoas com deficiência visual. “A abordagem usual para desenvolver videogames para
21

Sound is an immersive and expressive medium that can convey a wide range of information on the meta-level of
perception. In video or audio games, it provides powerful and reliable cues (concerning events and situations) that
enhance the level of interactivity, engagement and the overall user game playing performance.
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pessoas com deficiência visual é a substituição sensorial. Elementos de exibição visual são
substituídos por exibição auditiva [...]” (DOUGAS; MILLER; PARECKI, 2007, p. 1). Os
áudios jogos são pensados para utilizar os outros sentidos, assim a percepção sonora é
uma ferramenta muito forte na criação da mecânica do jogo, tanto na percepção de espaço
quanto na noção de direção obtida com o som espacial 3D.
Nos jogos baseados em áudio, a informação sonora é percebida continuamente e orientada
contextualmente dentro de uma interface envolvente e dinâmica, cujo propósito não é apenas
proporcionar uma experiência de usuário cativante, mas também construir mapas cognitivos
espaciais, desenvolver capacidades sensoriais alternativas e melhorar a orientação,
habilidades de mobilidade e navegação.22 (BALAN, et al. 2015, p. 2, tradução nossa).

Balan et al. (2014, p. 03 - tradução nossa) diz “As pessoas cegas devem perceber os jogos
de áudio como um brinquedo – um método fácil e interativo de aprendizagem e uma fonte
de entretenimento ao mesmo tempo.”23
A deficiência visual pode ser definida como uma limitação parcial ou completa da
capacidade de enxergar. De acordo com a WHO (World Health Organization), é estimado
22

In audio-based games, sound information is perceived continuously and oriented contextually within an engaging
and dynamic interface, the purpose of which is not only to provide an enthralling user experience, but also to build
spatial cognitive maps, develop alternate sensory capabilities and improve orientation, mobility and navigation
skills.
23 Blind people should perceive audio games as a toy – na easy and interactive method of learning and a source of
entertainment at the same time.
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que 253 milhões de pessoas possuam algum grau de deficiência visual, 36 milhões são
cegas e 217 milhões têm deficiência visual moderada a grave. Segundo a própria WHO, a
visão pode ser classificada em 4 categorias: visão normal, deficiência visual moderada,
deficiência visual severa e cegueira.
A deficiência visual interfere tanto nas habilidades motoras quanto nas atividades diárias.
Segundo a CDC (Center for Disease Control and Prevention), a cegueira pode ser dfinida
como uma deficiência visual severa, que não pode ser corrigida por óculos, lentes de
contato, remédio ou por cirurgia.
Balan et al. (2014) fala sobre as pessoas que sofrem com a deficiência visual e como os
áudio jogos de computador servem como uma ferramenta de aprendizagem centrada no
usuário, de forma prática, interativa e com a grande imersão proporcionada pelo som pode
auxiliar na execusão de tarefas de navegação da vida real. Balan et al. (2015) desenvolvem
um jogo em áudio 3D binaural, possui níveis hierárquicos de dificuldade, o propósito do
jogo é testar e treinar as habilidades de localização sonora.
Em Finger Dance: A sound game for blind people, Douglas, Miller e Parecki (2007)
pesquisam e desenvolvem um áudio jogo chamado Finger Dance, um jogo musical de ritmo
e ação criado especificamente para pessoas com deficiência visual, além disso eles
discutem o design do jogo, processo de desenvolvimento e estudos do usuário.
Carriço at al. (2014) aborda os dispositivos móveis como plataforma para áudio games,
dado a escassez de áudio jogos móveis, juntamente com os benefícios de tais jogos, eles
desenvolvem um jogo de quebra-cabeça baseado em áudio para pessoas com deficiência
visual, no artigo descrevem o design interativo do jogo e um experimento com 13
participantes cegos, que mostrou ser divertido e desafiador.
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Metodologia
A análise se baseia primeiramente em pesquisa bibliográfica, onde foi levantado e
investigados os conceitos de áudio game por diversos autores, assim entendendo as
principais características desse tipo de jogo, entender também sobre a deficiência visual e
verificar como o áudio deve ser utilizado da melhor maneira para guiar o jogador durante os
menus e os jogos.
A segunda parte da análise consiste na verificação do jogo Audio Game Hub. O jogo foi
jogado em um computador pessoal (PC), utilizando todos os periféricos básicos (teclado e
mouse) na plataforma Windows 10, para o som foi utilizado um headset modelo Cloud
Stinger da HyperX, esse equipamento tem como característica ser fechado, ou seja,
envolve toda a orelha, o que aumenta o isolamento do som externo, deixando o som do
jogo em primeiro plano. É importante enfatizar que o jogo possui uma interface gráfica
simples, caso uma pessoa que não possua alguma deficiência queria jogar o jogo, mas que
pode ser desabilitada, nesse estudo o jogo foi analisado com a interface desabilitada, para
se aproximar o máximo da experiência do usuário alvo do jogo. O áudio do jogo foi
gravado durante as partidas, com o auxílio do programa de gravação de áudio Reaper.
A análise do jogo é resultado da minha experiência com o jogo, tendo como base os
conceitos levantados e as técnicas de som 3D binaural que foram verificadas durante o
jogo. Durante a análise foram investigados 3 aspectos do jogo: interação usuário-interface,
ambientação e mecânica, assim podemos identificar como o jogo se comporta e se atende
as características levantadas anteriormente.
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Análise
O Game Audio Hub foi desenvolvido em uma cooperação entre a Gamification Lab, da
Universidade de Leuphana e a Escola de Computação e Ciências Matemáticas da
Universidade Auckland, e tem como objetivo ser uma experiência sensorial para pessoas
que possuem deficiência visual. O jogo está disponível para as plataformas Android, IOS e
Windows, e conta atualmente com um conjunto de 8 mini games, são eles: Slot machines,
Archery, Hunt, Samurai Tournament, Samurai Dojo, Labyrinth, Memory, Blocks.
O game se fundamenta nos sons para guiar o jogador, tanto na navegação e interação
usuário-interface quanto nas mecânicas do jogo, vale mencionar que apesar do jogo ser em
sua maior parte um áudio game, ele também possui uma interface visual, que pode ser
habilitada, assim tornando o jogo interessante para quem quer ter uma experiência
sensorial diferente.
O jogo foi analisado na plataforma Windows em um computador, as interações do jogador
com o jogo são realizadas através de comandos no mouse e teclado, durante todo a
experiência, desde o início do jogo, uma voz guia indica as funções e os menus existente
em cada tela.
Ao controlar com o mouse, se encostarmos nas extremidades da tela um som é
reproduzido, simulando o espaço 3D, cada lado da tela reproduz um som diferente,
esquerda, direita, baixo e cima, para que o jogador se habitue tenha a noção de espaço e
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direção, ao encostar no lado direito o som é reproduzido do lado direito do headset24, ao
mover o mouse de um lado ao outro encostando em uma das extremidades o som também
se movimenta junto com o mouse, assim é possível ter uma noção de movimentação do
mouse dentro do jogo.
Com o teclado, é possível navegar entre os menus com as setas direcionais do
computador, sempre que você navega entre os menus um som indica a mudança de item,
caso não haja opção posterior ou anterior ao item, um som diferente é tocado, pra delimitar
o menu, e também a voz guia que te indica cada item, utilizando o espaço sonoro 3D, por
exemplo, a primeira opção do menu inicial é GAMES MENU, a voz guia que indica esse
item é reproduzido ao lado esquerdo, ao navegar para os próximos itens a direita, a voz
guia também é reproduzida em outro local no espaço 3D, assim dando uma sensação de
movimento entre as opções.
Ao entrar em algum menu, com a tecla espaço, a voz guia te indica onde você está e a
primeira opção no novo menu, sempre com a indicação de espaço e direção no headset. As
quatro quinas da tela têm funções específicas quando no menu principal, a superior
esquerda é o botão Voltar, que também pode ser acessado pela tecla Esc, a superior direita
é Informação, que pode ser acessado pela tecla I, no canto inferior esquerdo é Interface
Visual, que pode ser habilitado com a tecla V, e inferior direito com a opção Configuração,
que pode ser acessado com a tecla C. Quando o jogador passa o mouse por cada uma das
24

Headset é um equipamento formado por um fone de ouvido e um microfone acoplado, usado na área de
telecomunicação, com desenho ergonômico, que é fixado na cabeça do usuário. Do inglês head (cabeça) e set
(colocar, fixar), que significa fone de cabeça ou receptor. <https://www.significados.com.br/headset/> Acesso em:
01/09/2018.
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quatro quinas a voz guia indica o menu, sempre com a noção de espaço sonoro 3D.
Ao navegar no menu e entrar em um mini game, uma nova voz guia entra em ação, te
indicando os menus internos do jogo e te ensinando como funciona o jogo, dependendo do
mini game escolhido a voz é interpretada e pode ser feminina ou masculina, para te imergir
no universo do jogo, como vamos ver a seguir.
Slot machines, é um jogo estilo máquina de caça-níquel, onde o jogador começa com 100
pontos e pode fazer apostas de 1, 10 ou 100 pontos, ao iniciar a máquina vários sons
diferentes são reproduzidos, misturando os sons de forma aleatória, como acontece com
uma máquina de caça-níquel real, em seguida 3 sons são selecionados em sequência, se
foram iguais ou se combinarem você ganha pontos, o modo se trata então de um jogo de
sorte e intuição. O jogo se ambienta em uma casa de jogos, imagino algo semelhante aos
famosos hotéis em Las Vegas, é possível ouvir outras máquinas ao fundo e vozes de
jogadores, dentro do espaço de som 3D, sons diferentes podem ser ouvidos no lado
esquerdo e direito. O jogador seleciona a aposta com as direcionais Direita e Esquerda do
teclado, para rodar utilizamos a tecla Espaço ou a direcional Baixo, sempre com a voz guia,
nesse caso feminina, indicando suas ações, cada som é posicionado da esquerda para a
direita de acordo com o sorteio dos sons, ao ganhar ou perder um som de indicação é
reproduzido.
No Archery você toma o lugar de um arqueiro e tem 3 chances para obter uma quantidade
de pontos, a pontuação depende da precisão ao acertar no alvo com a flecha, pois se trata
de um jogo de precisão. A ambientação lembra um festival em uma vila pequena, sons de
pessoas conversando, alguns animais, vento, trazem a sensação de um lugar aberto. Um
som de trombeta é reproduzido dando início ao desafio, o jogador utiliza a tecla espaço
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para armar o arco, o som do arco fica em destaque, após isso um som constante fica
passando da esquerda para a direita, mas ao passar pelo centro ele muda um pouco, o
jogador deve soltar o mais próximo dessa variação de som no centro possível, quanto mais
próximo maior a pontuação, se o jogador segurar por muito tempo sem soltar o som fica
inconstante, dando a sensação de estar girando sem foco, se o jogador errar um som
diferente é reproduzido, uma vidraça quebrando ou até um som de homem gritando.
No modo Hunt o jogador é um caçador, semelhante ao jogo archery ele também possui 3
chances e deve acertar alguns alvos, a diferença é que os alvos estão em movimento, cada
tipo de animal tem sua velocidade e característica, esse modo de jogo tem como
característica a percepção e a precisão. O jogo se passa no meio de uma floresta, o som
de insetos, folhas e passos do animal ambientam muito bem o jogo de caça. O guia indica
qual o animal a ser caçado e a trombeta indica o início do desafio, o som de folhas é
reproduzido, que se movem e indicam onde está o animal no espaço sonoro 3D, o jogador
deve armar o arco com a tecla Espaço e usar o mouse para encontrar o animal, ao armar o
arco um som é reproduzido em uma frequência, ao se aproximar do animal a frequência
aumenta indicando a proximidade do centro do alvo, cada animal tem uma velocidade e
uma forma de se mover diferente, dificultando a caça, ao acertar o som do animal é
reproduzido, ao errar o animal continua se movimentando.
No Samurai Tournament o jogador é um samurai em batalha contra outro samurai, após o
som de uma palma o guerreiro que acertar primeiro utilizando o botão Espaço ganha 1
ponto, quem fizer 3 pontos primeiro ganha, o game pode ser jogado por duas pessoas em
modo competitivo, esse jogo tem como característica a velocidade. A ambientação indica
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um dojo em um lugar isolado, próximo a uma floresta talvez, o reverb25 da sala indica que é
um lugar amplo e possui sons de animais e insetos do lado de fora. O jogo consiste em um
embate entre dois samurais, a voz guia indica o início do desafio, a sala fica em silêncio
apenas com o ambiente e em seguida o som de uma palma é reproduzido, o objetivo é
apertar o botão Espaço o mais rápido possível, indicando o movimento com a espada e o
som do guerreiro atingido, quanto menos tempo você acertar mais pontos ganha, assim
avança nos desafios, caso seja muito lento o inimigo ganha 1 ponto e o som do seu
samurai sendo atingido é reproduzido.
O Samurai Dojo é semelhante ao samurai tournament, porém se trata de um desafio de
resistência e velocidade, o jogador é um samurai e deve enfrentar os melhores discípulos
do mestre para ter a honra de enfrentá-lo. A ambientação é semelhante ao anterior, um
dojo próximo a uma floresta silenciosa, com sons de animais e insetos. A mecânica de jogo
é de velocidade, quando o sinal de começo do desafio inicia o jogador deve pressionar a
tecla Espaço repetidamente até que o tempo acabe, sinalizado também por um som, cada
vez que o Espaço é pressionado o som de espadas colidindo é reproduzido, dando a
sensação de uma batalha, o objetivo do jogador é pressionar uma quantidade x dentro do
intervalo de tempo, se for muito lento perde.
No Labyrinth, o jogador está preso dentro de um labirinto e deve encontrar a saída, um som
indica onde é a saída, a percepção e localização é um ponto forte para escapar de lá. O
jogador se encontra perdido dentro de um labirinto, o reverb indica corredores longos e
25

Reverb é um efeito de eco de pouca duração que simula o instrumento ser executado num ambiente fechado de
grandes
dimensões.
<https://www.acedoaudio.com.br/o-que-e-reverb-por-que-usar-um-reverb-de-molacomoaciono-o-efeito-reverb-nos-amplificadores-acedoaudio/> Acesso em: 01/09/2018.
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tenebrosos, sons de gotas de água, areia e pedrinhas escorrendo das paredes de rocha.
Muitos sons esquisitos de monstros ajudam na imersão do jogador e a tornar a experiência
assustadora. Para se mover dentro do labirinto o jogador utiliza as setas direcionais nas 4
direções, cima, esquerda, direita e baixo, ao se movimentar o som dos passos indicam que
tinha caminho, caso seja um caminho sem saída o som é de batidas na parede, se for a
direita o som é reproduzido ao lado direito do headset, a todo tempo um som no espaço 3D
indica onde está a saída, então o jogador deve seguir esse som, que vai ficando mais forte
ao se aproximar, ao encontrar a saída o som do portão é reproduzido e a voz guia indica o
tempo de finalização do desafio.
O modo Memory, é o clássico jogo da memória, um desafio de percepção, localização e
memória, onde o jogador deve ajudar o fazendeiro a encontrar as duplas certas de cada
animal. A ambientação é baseada em um celeiro de uma fazenda, com sons de animais,
galinhas e pássaros que indicam ao jogador que ele está em uma fazenda. São dispostas
um número par de caixas, com duplas de animais colocados aleatoriamente nelas, o
jogador deve utilizar o mouse para escolher e selecionar as caixas, ao passar o mouse por
cima o som de leves batidas na caixa é reproduzido no espaço sonoro 3D, assim o jogador
tem a percepção de onde a caixa está localizada, ao abrir é reproduzido o som do animal
que estiver dentro, então devemos encontrar a sua dupla, ao acertar um som é reproduzido
indicando que as 2 caixas foram removidas, caso erre, um som é reproduzido e o jogador
deve tentar novamente, semelhante ao clássico jogo da memória com cartas.
O mini game Blocks é bem semelhante ao jogo Tetris26, onde o jogador deve conectar 3
26

Tetris foi desenvolvido por Alexey Pajitnov, Dmitry Pavlovsky e Vadim Gerasimov, e lançado em junho de 1984.
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sons iguais para pontuar, se chegar ao “topo” da pilha de sons sem conseguir combinações
você perde, o jogo é voltado para a velocidade, percepção e memória. A ambientação é
semelhante a um depósito grande, cheio de caixas e máquinas empilhadeiras. O jogador
deve utilizar as setas Esquerda e Direita do teclado para posicionar sons em quatro fileiras,
que são dispostas horizontalmente com a ajuda do som 3D, cada som é diferente e fica
tocando em uma frequência, ao utilizar a seta Baixo do teclado o som é posicionado
rapidamente pra a fileira, então o próximo som é intercalado com o som que foi posicionado
anteriormente, o jogador deve então verificar se é o mesmo som e posicioná-lo junto, ao
juntar 3 sons iguais você pontua, ao passar dos leveis a velocidade aumenta e dificulta o
jogo.
Considerações finais
O Audio Game Hub cumpre bem a proposta de ser um experimento sensorial, utilizando
sempre da sensação espacial sonora 3D causada pelo som binaural. Todo o jogo é bem
estruturado, entrega de forma eficaz e bem definida um ambiente imersivo nos games,
desde os sons que compõem o background quanto os efeitos sonoros das interações e
ações do jogador. As mecânicas de jogo são criativas, o que torna a experiência bem
dinâmica e acessível também para quem não possui deficiência visual.
É possível notar na experiência do jogador-interface, uma estrutura muito bem definida,
sempre utilizando a sensação de espaço 3D para dispor de seus menus e interações. São
detalhes que fazem a diferença na navegação do jogo, além disso as vozes guias indicam
todos os passos para que o jogador se situe na navegação e escolha os itens do menu.
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É importante trazer às pessoas o conhecimento sobre áudio game, que são muito
importantes para o cenário de games acessíveis e ainda mais importantes para a diminuir
essa desigualdade e gerar inclusão de novos jogadores nesse meio, gerando experiências
novas e únicas para pessoas com deficiência visual, que antes não possuíam um conteúdo
diretamente desenvolvido para eles. São iniciativas como essa que motivam e influenciam
desenvolvedores a pensarem de uma maneira diferenciada, criando experiências divertidas
e até mesmo que trazem benefícios para as pessoas que possuem deficiência visual, seja
através dos jogos de velocidade, percepção sonora, memoria e todos os outros jogos que
exercitam e aprimoram essas características, que refletem no dia-a-dia dessas pessoas.
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Parte I

ASPECTOS TEÓRICOS
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PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO NO MMORPG:
A QUESTÃO DA IDENTIDADE DO JOGADOR NO MUNDO VIRTUAL DE SHAIYA
Raphael Vieira Pires27
Jefferson Ubiratan Medeiros28
Resumo: A subjetivação é um processo que ajuda a entender como um sujeito transforma o
ambiente ao seu redor de acordo com seu modo de ser e como o movimento inverso muda e/ou
ajusta o comportamento das pessoas. Em se tratando de videogames e, mais especificamente, os
multi-massive online role-playing games (MMORPGs), em que Shaiya, nosso objeto empírico, se
insere, a questão da identidade se torna única. Neste artigo, buscamos demonstrar como alguns
autores – Foucault, Couchot e Guattari – compreendem a formação de identidades nas relações
comunicacionais e, com isso, relacionar estes conceitos com estudos sobre a interatividade nos
meios digitais. Por fim, realizamos uma pesquisa de campo dentro do game Shaiya com o intuito de
verificar de que formas jogadores são influenciados pelo ambiente virtual ao mesmo tempo que
inserem sua própria subjetividade.
Palavras-chave: Subjetivação. Identidade. Interatividade. Videogames. MMORPG.
27 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UJFJ. E-mail: raphavpires@gmail.com
28 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Letras da PUC-Minas. E-mail: jefferson.medeiros13@gmail.com
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Introdução
Videogames são caracterizados por serem ambientes interativos, imersivos e multicódigos.
Sendo assim, a linguagem do jogo é marcada pela construção processual de narrativas em
tempo real a partir dos modos de jogar de cada jogador. Com isso, a própria construção de
identidades dentro desses ambientes virtuais acontece em decorrência da lógica interna ao
jogo, marcada por seu sistema de regras, jogabilidade e, no caso de experiências
multiplayer, também pela interação entre humanos.
Os processos de subjetivação a serem investigados são aqueles responsáveis pela
construção da identidade do sujeito, bem como a elaboração de uma sociedade a partir
dessa mesma subjetivação. O recorte de pesquisa contemplará a unicidade da subjetivação
em ambientes virtuais que envolvem um grande número de participantes, o Multi-Massive
Online Role-playing game (MMORPG), aqui representado pelo título Shaiya, desenvolvido
pela Aeria Games.
Em nossa pesquisa de campo, optamos por criar um avatar e nos imergir dentro do espaço
virtual de nosso objeto, com o intuito de vivenciarmos todos os processos pelos quais um
jogador passa em sua aventura digital. Interagimos com outros jogadores, realizamos
escambos, montamos grupos de batalha e viajamos por todo o mapa. Foram, ao todo, mais
de 150 horas jogadas, registradas por imagens no apêndice deste artigo.
Ao enfatizarmos a natureza da subjetivação, buscamos compreender as suas
características fundamentais e inerentes em uma dimensão de criatividade processual no
jogo virtual em massa.
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1 O conceito de subjetividade
Para Michel Foucault, a subjetivação tem um caráter mais processual do que estrutural
(FOUCAULT, 2004). Entender a subjetivação do prisma processual implica em aceitar que
seu caráter é mutável e, portanto, ao se relacionar com o mundo, o sujeito é capaz de
subjetivar e criar novas formas de interpretação.
Os processos de subjetivação, por conseguinte, referem-se ao modo como o próprio ser
humano se compreende como sujeito legítimo de um determinado tipo de conhecimento, ou
melhor, como o sujeito percebe a si mesmo na relação sujeito-objeto. Para Marcela Alves
Araújo França Castanheira (2009), os processos de objetivação em Foucault dizem respeito
ao modo como o sujeito pode se tornar um objeto para o conhecimento. Para o filósofo
francês, o sujeito que fala, trabalha e vive torna-se o objeto privilegiado de investigação e
de discursos que podem ser verdadeiros ou falsos. O sujeito é compreendido como objeto
de conhecimento e, ao mesmo tempo, sujeito detentor deste conhecimento. (FOUCAULT,
2004).
Todavia, parece que Foucault, ao examinar a relação entre os jogos de verdade e a
objetivação do sujeito nas ciências humanas, foi conduzido às relações de poder, já que na
sociedade os discursos das ciências humanas funcionam não apenas como práticas
discursivas, mas, sobretudo, como práticas coercitivas. Os discursos e os saberes, nesse
sentido, relacionam-se com os mecanismos de poder. (CASTANHEIRA, 2009. p. 4).

Desta maneira, a noção de jogo tem um papel proeminente nesta investigação a respeito
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da subjetividade. Em sua obra, McLuhan atenta para o fato de que “as sociedades antigas
e não letradas encaravam naturalmente os jogos como modelos vivos e dramáticos do
universo ou do drama cósmico exterior” (MCLUHAN, 1964, p. 265). Também para o grande
estudioso dos jogos holandês Johan Huizinga, o ritualístico, o dromenon (HUIZINGA, 2010)
assume protagonismo na formação da cultura humana. Para Huizinga, os jogos podem ser
entendidos como reveladores das raízes de várias atividades sociais, desde a guerra,
passando pelas atividades políticas até as artes.
A noção de jogo, desta forma, está enraizada na cultura humana e é precisamente no
último quarto do século XX, a partir da considerável evolução das tecnologias ligadas à
informática, ao computador e, por conseguinte, aos videogames, que a subjetividade
humana passa a se hibridar cada vez mais nos ambientes virtuais. Com o advento das
tecnologias ligadas ao processamento numérico das informações que sucederam o
domínio, por parte do ser humano, da imagem em movimento, a geração do numérico
altera consideravelmente a relação homem/máquina. Doravante, usando os termos de
Couchot, a subjetividade se tenciona entre
(...) dois componentes do sujeito, o EU e NÓS, [que] são chamados mais uma vez a se
deslocar. As qualidades que os definem não são mais as mesmas para aqueles que
percebem e para aqueles que pensam com a ajuda de uma máquina funcionando com a
linguagem, para quem troca sentidos com outros por seu intermediário. O numérico intima o
sujeito a se redefinir. (COUCHOT, 2003, p. 156)

A geração de imagens já não possui nenhuma pretensão de representar fidedignamente o
real, mas sim simular. Desta feita, as imagens produzidas por máquinas de simulação,
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como os videogames, interpelam e percebem o operador, que no jogo empresta sua
subjetividade a uma narrativa em potencial, a qual sua participação tem foco central, pois
pode levar o programa a executar os mais diversos processos decisórios. Desta maneira,
Couchot aponta que
Um sujeito-Nós modelado pela experiência tecnéstetica e um sujeito-EU que resgataria a
expressão de uma subjetividade irredutível a todos os mecanismos técnicos e a todo habitus
perceptivo, singular e móvel, própria ao operador, à sua história individual, a seu imaginário.
Nesta hipótese, a noção de subjetividade se alarga; ela não se limita a uma vontade de ser ou
fazer, de uma manifestação de um eu, mais ou menos egoísta e narcísico, ou à expressão de
uma vontade de ser ou de fazer, de uma consciência ou de uma afetividade. (COUCHOT,
2003, p. 17, grifos do autor)

É no contexto de desenvolvimento das técnicas de simulação, aliado a uma vertiginosa
evolução tecnológica, que os jogos digitais se inserem. Cada vez mais sujeitos passam
mais tempo em relações mediadas por jogos virtuais fixados em ambientes na web.
Contemporaneamente, os sujeitos (-EU) se redefinem quando interpelados pelas máquinas
(-NÓS), sendo interpretados como números, e depois, entendidos e processados pela
máquina, para, ao final, serem expressos em pixels na tela. A subjetividade, assim, se
define na sua oposição ao sujeito NÓS e na sua maneira de compor com ele, de comungar
o mesmo estado de sujeito. Esses dois componentes do sujeito não cessam de se afrontar
e negociar, mas também de se deslocar e trocar de figura.
Segundo Félix Guattari, ao perscrutarmos o que, para ele, se trata de um paradigma
estético processual,

Sumário

115

GAMES E GAMIFICAÇÃO

Em todos os campos encontraríamos o mesmo entrelaçamento de três tendências: uma
heterogeneização ontológica dos universos de referência configurados através daquilo que
chamei de movimento infinito; uma transversalidade maquínica que articula a infinidade de
interfaces finitas manifestadas por tais universos num mesmo hipertexto ou plano de
consistência; uma multiplicação e uma particularização dos focos de consistência
autopoiética. (GUATTARI, 1992, p. 136)

Nesse sentido, o paradigma se enquadra em uma concepção transversalista da
subjetividade, que permite responder ao mesmo tempo as amarrações territorializadas
idiossincráticas – para Guattari, territórios existenciais – e as suas aberturas de sistemas de
valor (universos incorporais) com implicações sociais e culturais. Assim, compreendemos a
subjetivação em Shaiya como sendo construída a partir dessas três vozes, que
(…) seriam produto do entrelaçamento dos equipamentos coletivos de subjetivação e
forneceriam a base dos processos subjetivos das sociedades ocidentais contemporâneas.
Elas nomeariam e determinariam um certo sentido da existência, favoreceriam a enunciação
ou, de forma mais clara, produziriam uma captura de novos modos de se compor com a vida.
Seriam elas:
1) as vozes/vias de poder, circunscrevendo de fora os conjuntos humanos;
2) as vozes/vias de saber, aliciadas às pragmáticas técnicas, científicas e econômicas;
3) as vozes/vias de auto-referência, desenvolvendo uma subjetividade processual. Estas
seriam as mais singulares e que mais ancorariam as processualidades humanas. (PERES;
BORSONELLO; PERES, 2000, p. 39)
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Desta forma, a totalidade do sujeito não é determinada pelo meio. “O sujeito, a partir das
relações que vivencia no mundo, produz significações e, como ser significante, vivenciar
esta sua condição de ser lhe permite singularizar os objetos coletivos, humanizando a
objetividade do grupo”. (MAHIEIRIE, 2002, p. 3).
Para João Leite Ferreira Neto, “interessa pensar a subjetividade mais como processo que
como estrutura.” (NETO, 2004, p. 4). Isto se deve às relações que o sujeito tem com as
coisas que lhe cercam, assim como sua interpretação de cada uma delas. A forma como
cada um se relaciona com o meio é única e constitui o sujeito e sua identidade, por meio de
um processo. “As identidades passaram a ser vistas como processuais e constituídas nas
redes discursivas.” (HENNIGEN; GUARESCHI, 2006, p.6).

2 Sobre as interações
Uma vez caracterizados os processos de subjetivação, passamos agora a observar a
interação como um processo que aborda tanto as sensações, emoções, intenções e
memória quanto o contexto e os aspectos sociais, gerando um mecanismo propulsor para a
subjetividade.
Primeiramente, a noção de interatividade nos videogames passa pela ideia de que a
narrativa espacial é dominante. Isso quer dizer que o personagem tem que se mover para a
história acontecer. Nesse caso, segundo Alex Primo, definir o tipo de interação que ocorre
nos games é essencial para que não se confunda interação mútua com interação reativa.
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Machado (1997) demonstra seu temor frente ao elástico uso que se tem dado atualmente ao
conceito de interatividade, que parece querer abarcar tamanha gama de fenômenos (desde
salas de cinema em que cadeiras sacodem até programas de televisão onde o telespectador
pode votar por telefone em alguma alternativa apresentada) correndo o risco de nada mais
representar. (PRIMO, 1998, p. 2).

A principal diferença entre um sistema interativo está na sua capacidade de fornecer
autonomia ao sujeito frente ao produto comunicacional. Por sua vez, o sistema reativo está
associado a uma gama de escolhas pré-determinadas. Arlindo Machado classifica os
videogames como uma mídia pertencente ao grupo do sistema reativo.
Boa parte dos equipamentos hoje experimentados ou já comercializados como interativos são,
na verdade, apenas reativos. Os videogames, por exemplo, solicitam a resposta do
jogador/espectador (resposta inteligente em alguns casos; resposta mecânica na maioria dos
outros), mas sempre dentro de parâmetros que são “regras do jogo” estabelecidas pelas
variáveis do programa. Isso quer dizer que nas tecnologias reativas não há lugar
predominante a respostas no verdadeiro sentido do termo, mas a simples escolhas entre um
conjunto de alternativas preestabelecidas. (MACHADO apud PRIMO, 1998, p. 6, grifos do
autor)

A narrativa espacial, característica dos games, não confere uma ideia de interatividade
mútua, de acordo com Machado. Interagir é realmente mais do que seduzir, cativar e
encantar como faz a TV.
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Por sua vez, os jogos possuem a característica de criar níveis distintos de interação. Essa
lógica está configurada à diferenciação dos suportes e à relação com a subjetividade. As
regras do jogo, principais configuradoras do caráter reativo dos games, podem ser
reestruturadas pela ação do sujeito. Um exemplo dessa reestruturação está em
movimentações do jogador não previstas na composição técnica do jogo. De certa forma os
bugs, os cheats e os usos variados das mecânicas de jogo são a porta de entrada para
uma participação do jogador na construção do jogo. Os novos aparatos tecnológicos dos
videogames também apresentam níveis de interatividade mútua. Alguns games
contemporâneos permitem que você faça o seu avatar com uma foto de seu rosto, elabore
mapas para outros jogadores interagirem e mantenha relações sociais em ambientes
virtuais não-lineares.
Dessa forma, a relação do sujeito com o videogame pode ser configurada a partir da ideia
de que as diferentes relações decorrentes ao jogar abrem campo para a interferência do
jogador nas mensagens do jogo. Nossa intenção agora é definir como a interação e
sujeição acontecem em Shaiya.

3 Shaiya: um mundo de desafios e cooperação
Diferentemente dos jogos de apenas um jogador, as criações multiplayer, em que vários
jogadores imergem em um mesmo tempo e espaço virtual, levam em consideração o fator
humano e sua capacidade criativa dentro de um determinado espaço. Ao passo que
videogames singleplayer são apenas “pessoa vs. máquina”, jogos online apresentam a
complexidade da comunicação humana em seu cerne. O sistema de regras e jogabilidade
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de Shaiya foi desenvolvido a estimular o contato entre os jogadores, haja vista que a razão
entre tempo gasto vs. pontos de experiência acumulados é menor quando se joga em
grupo. Além de necessário em um mundo cheio de desafios como Shaiya, a ajuda mútua é
um elemento essencial em um MMORPG.
Algumas vezes é divertido ajudar um ao outro e resolver desafios juntos. Pode ser divertido
resolver um mistério de um assassinato com um amigo ou remar um barco juntos.
Videogames não são diferentes, e alguns deles provêm esse tipo específico de jogabilidade
multiplayer. Esse tipo de modo de jogar se tornou muito mais normal com o advento dos jogos
multiplayer multi-massivos online (...) onde grupos de jogadores se unem para enfrentar os
obstáculos do jogo cooperativamente. (KREMERS, 2009, p. 83, grifos do autor, tradução
nossa)29

A interação entre jogadores em um espaço virtual lúdico abre espaço para uma
interessante relação entre a comunicação humana e jogos, no que diz respeito ao conceito
de sistema. De acordo com Salen e Zimmerman (2004) e Caillois (1990), jogos são
sistemas baseados em regras fechados em si mesmos e que, via de regra, não exercem
influência sobre o mundo externo e nem são influenciados por ele. Em paralelo, Primo
(1998), ao analisar diferentes correntes de pesquisa sobre interacionismo, conclui que a
comunicação humana é um sistema aberto, oposto ao enclausuramento de um jogo.

29 Sometimes it is fun to help each other and tackle challenges together. It can be fun to solve a murder mystery
with a friend or go row-boating together. Video games are no different, and some of them provide this specific type
of multiplayer gaming. This type of gameplay has become much more normal with the advent of Massively
Multiplayer Oline games (…), where groups of players band together to tackle the game’s obstacles cooperatively.
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Opondo-se às teorias monádicas ou lineares, a pragmática assume a teoria dos sistemas.
Baseando-se nessa teoria (na verdade uma meta-teoria), a interação humana é vista como
um sistema aberto.
Existem alguns fatores que diferenciam um sistema aberto de um fechado. Segue-se alguns
desses fatores mencionados por Monge (1977): a) em um sistema fechado nada do ambiente
é visto a afetar o sistema, já em um sistema aberto existe uma troca entre o sistema e o
ambiente; b) um sistema fechado estável pode atingir um equilíbrio puro. Porém, um sistema
aberto pode atingir uma estabilidade (nunca um equilíbrio perfeito); c) condições iniciais
necessariamente influenciam o estado de um sistema fechado. Por outro lado, um sistema
aberto pode atingir um estado estável independentemente de suas condições iniciais.
(MONGE apud PRIMO, 1998, p.4)

Com isso, temos que os processos de subjetivação de jogadores em ambientes
interacionais massivos se dão tanto na conformidade voluntária do jogador perante os
acordos pressupostos pelo jogo (CAILLOIS, 1990) quanto pela convivência com outros
jogadores. Em Shaiya, cada jogador insere sua subjetividade dentro dos limites
tecnológicos e processuais do game, modelando sua forma de agir e, consequentemente,
criando formas peculiares de jogar.
Em síntese, a formação de sujeitos em Shaiya é totalmente pautada pelos algoritmos préprogramados pelos designers, mas é a partir desta mesma programação que os jogadores
buscarão por meios criativos e experimentais para cumprirem processos.
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Através do modo interativo ou conversacional, o modelo abre-se ao mundo exterior e deixa de
funcionar em circuito fechado. É possível então, agindo sobre a imagem, agir sobre o próprio
modelo e, em decorrência disso, sobre a realidade virtual por ele simulada. A interatividade
permite testar o modelo, modulá-lo. (COUCHOT, 1993, p. 45-46, grifos do autor)

Por outro lado, além do movimento realizado pelos jogadores para se adequarem às regras
do jogo, há questões coletivas de cunho social e econômico em Shaiya às quais os
jogadores estão imbricados.

3.1 Mercado e comércio em Shaiya
Trocas, compras, vendas e qualquer tipo de transação comercial são de suma importância
dentro de Shaiya. Não só como um meio para se ter um avatar rico, o comércio muitas
vezes ajuda na evolução do personagem. Para o exemplo a seguir, é preciso explicar dois
conceitos importantes em RPGs em geral: o loot (em tradução livre: saque, pilhagem) e o
drop (largar, soltar).
Todo monstro dropa um loot. Ou seja, todo personagem controlado por Inteligência Artificial
(IA) solta itens no chão quando são derrotados. Isso se deve ao fato de que a probabilidade
de um mob (outro nome para NPC) soltar um item depende de uma porcentagem
programada pelos desenvolvedores do game. Quanto menor a porcentagem, menor a
chance do item aparecer. Para os menos pacientes, a saída para não se passar muitas
horas na frente do computador para conseguir esses itens tão difíceis é comprar de quem
já tem. E com certeza há quem venda. Muito do escambo e do comércio interno em Shaiya
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se baseia em equipamentos raros e loots de difícil acesso.
No game, os próprios jogadores ditam os preços de seus itens. Não há uma tabela oficial e
nem regras explícitas sobre o valor comercial dos objetos dentro de Shaiya, apenas um
aviso da desenvolvedora alertando para os perigos das transações dentro do jogo no Guia
de Ética do Jogador. “A Aeria Games & Entertainment não se responsabiliza por nenhuma
perda resultante de trocas no jogo. A Aeria Games & Entertainment não terá
responsabilidade por consequências resultantes do comércio no jogo”. (AERIA GAMES,
2017a).
No entanto, a partir de conversas e de vivências, o jogador começa a entender o
funcionamento do comércio e as noções de preços de itens começam a ganhar
características universais. Com a finalidade de vir a fazer parte da comunidade virtual,
novos jogadores inevitavelmente devem atender a estas novas condutas sociais.
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Figura 1: Região própria para o comércio. Na imagem, um avatar
deixa uma mensagem informando o desejo de venda de itens.

Fonte: reprodução de imagem de Shaiya

Estes tratados econômicos que se estabelecem previamente ao sujeito são as vozes de
saber descritas por Félix Guattari, “que se articulam de dentro da subjetividade às
pragmáticas técnico-científicas e econômicas” (GUATTARI, 1993, p. 179). De fato, a
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subjetividade dos jogadores em Shaiya fica relegada a saberes disseminados e
compactuados desde outrora por usuários mais experientes – que ocupam vozes de poder
dentro do universo virtual – e que se assentaram como discursos de moral e controle.

3.2 Conversas e diálogos
A comunicação dentro de Shaiya é outro ponto importante da subjetivação do jogador ali
dentro. É por meio da fala que o jogador pode se expressar para outros jogadores e, assim,
montar times para evoluírem mais rápido. Existem cinco formas de se comunicar em Shaiya
e cada tipo de conversa tem suas implicações e motivações. O que cada jogador publica ou
aparece cima da cabeça do avatar ou é postada numa espécie de linha do tempo no canto
inferior esquerdo da tela, onde jogadores disputam espaço para serem lidos. No site do
jogo, os desenvolvedores explicam como são as cinco maneiras.
Normal: Bate-papo regular que emite a qualquer jogador por perto.
Privado: Este é um bate-papo direto com outro jogador. Você deve colocar o nome do
personagem do jogador e depois a mensagem que gostaria de enviar. Apenas ele poderá ler.
Grupo: Esta mensagem será ouvida apenas por membros de seu grupo.
Guilda: Esta mensagem será ouvida apenas por membros de sua guilda.
Comércio: Usado quando você quiser transmitir mensagens sobre comércio de itens. Até que
você alcance o nível 11, você não poderá conversar em Bate-papos de Comércio. (AERIA,
2017b, grifos na obra)

Os jogadores dispõem, então, de uma gama de tipos de conversa dentro do jogo. Em
nossa pesquisa de campo, observamos que os modos Normal, Privado, Grupo e Guilda são
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utilizados pelos jogadores assim como é posto pelas determinações do jogo. No entanto, o
modo Comércio ganha utilidades bem diversas do que apenas escambos e vendas.
Figura 2: Notícias e conversas. Ao centro da tela aparecem as
notificações de eventos e promoções. Do lado inferior esquerdo,
os jogadores conversam e interagem em diferentes níveis.

Fonte: reprodução de imagem de Shaiya

Muito além do que assuntos sobre troca de itens, esse bate-papo, por ser o mais
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abrangente de todos, é usado para todo tipo de conversa com todos os jogadores, não
importando o local do mundo onde estejam. Na necessidade de se comunicarem com mais
eficácia, os jogadores se apropriam dessa característica do bate-papo Comércio para se
fazerem ouvir. Em apenas um minuto de jogo, mais de dez jogadores iniciaram conversas
sobre diversos assuntos, desde pedidos de ajuda até perguntas sobre itens:
[Comércio] Power.Point: preciso de ajuda em 1-15 pvp (se refere ao mapa de fronteira em que
membros das duas facções até o nível 15 guerreiam)
[Comércio] Howling Dragon: algum oficial da Legendary Legion está aqui? (Legendary Legion
é uma guilda)
[Comércio] Grey-Mata: WTS Iron Princess semi linkado (5) barato e rápido (WTS equivale a
‘want to sell’, ou ‘quero vender’ em português, Iron Princess é um cajado forte e linkado
significa que há algum item mágico dando mais força à arma).30

É notável que qualquer assunto pode figurar entre as inúmeras publicações. Até
brincadeiras e diálogos de cunho particular aparecem.
[Comércio]gavo69: preparando para fazer 20 anos de idade e me tornar um garanhão xD
quem quer montar um grupo durante toda a noite xDDDD31
Os jogadores, então, se apropriam do que o sistema do jogo oferece para montarem suas
30 Original retirado do jogo: [Trade]Power.Point: need help in 1-15 pvp. [Trade]Howling Dragon: any officer from
Legendary Legion on?[Trade] Grey-Mata: WTS Iron Princess semi linked (5) cheap and fast
31 Original retirado do Jogo: [area]gavo69: getting ready to turn 20 yr old and a stud xD Who wants to pt all night
long xDDDD
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próprias maneiras de se comunicar. Desta forma, o sistema aberto da comunicação
humana se presentifica nesses pequenos detalhes e transformam a jogabilidade pensada
pelo game designer (como um sistema fechado), gerando novas relações de produção de
subjetividade.

3.3 Preparando-se para a batalha
Outra parte importante do processo de subjetivação do jogador em Shaiya começa antes
do jogo. É na customização do avatar, na qual escolhe-se a facção, classe e gênero, que
se inicia uma caminhada que vai culminar em ações e construções de modos de ser. Os
personagens, com formatos humanos, fazem parte do processo de identificação com o
jogador.
É possível afirmar que os modos de endereçamento, baseados em proveniências das
personagens centrais como seres humanos, obtêm sucesso entre os sujeitos-jogadores. A
montagem dessas personagens humanizadas não mostrou ser problemática. Pelo contrário,
especialmente porque parece ser uma estratégia comum na elaboração de diversos
personagens. Talvez se observarmos outros artefatos – como revistas em quadrinhos,
desenhos animados etc. – a humanização dos personagens deve ser comum e muito utilizada
em modos de endereçamento. (MENDES, 2006, p. 132).

O avatar é a representação do jogador dentro do virtual. É sua ponte de contato entre os
dois mundos. Após a montagem do avatar, os jogadores devem escolher a que classe e
facção irão se aliar e, a partir daí, irão se deparar com as regras do jogo e todo seu aparato
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técnico, suas vozes de saber (GUATTARI, 1993), que irão ser moduladas pelas suas
próprias interpretações e criatividades.
A cada certa quantidade de pontos de experiência adquirida, passa-se de nível. E, a cada
nível, são adquiridos pontos para serem distribuídos em vertentes como força, destreza,
constituição, energia etc. A quantidade de maneiras para montar um personagem é
enorme. Porém, apesar das inúmeras possibilidades, por questões estratégicas em nível de
grupo existem os builds. Esses nada mais são que caminhos pré-determinados na escolha
das habilidades e características do seu avatar.
A estratégia para a montagem de um grupo forte é muito simples: alguém leva os danos
dos monstros (os chamados tanks) enquanto outros atacam os inimigos (conhecidos como
personagens damage per second) e, fora da batalha, mais avatares cuidam de curar as
feridas dos combatentes e aumentar seus poderes (os healers e buffers). Em nossa
experiência dentro de Shaiya, essa maneira de jogar gera resultados positivos na maioria
das vezes. Mas, por ter um formato muito fechado, impede uma resolução em situações
inéditas.
É possível notar, portanto, que essas maneiras de ser são seguidas deliberadamente no
jogo, por constituírem-se como vozes de saber. O resultado é que não é raro ver dois ou
mais avatares com atributos semelhantes e roupas idem.
No entanto, o espaço para a criatividade existe e é reforçada em vários fóruns espalhados
pela internet. O caminho a se seguir é trilhado pelo jogador, apesar das muitas regras e
conceitos a serem levados em conta. Em alguns casos, em grupos que não atendem aos
requisitos básicos dos builds, um mago pode fazer o papel de um guerreiro
temporariamente, caso necessário. É uma ressignificação dos modelos pré-estabelecidos.
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É a terceira e mais autêntica voz nos processos de subjetivação, a voz de autorreferência,
“que desenvolve uma subjetividade processual autofundadora de suas próprias
coordenadas, autoconsistencial” (GUATTARI, 1993, p.179).
Nessa co-autoria de milhares de narrativas criadas em tempo real pelos jogadores em
Shaiya, os quais introjetam suas vozes individuais para dentro dos limites técnicos do jogo,
há um encurtamento da distância entre o sujeito-Eu e o sujeito-Nós proposto por Couchot
(2003). A subjetividade e a criação de identidades singulares e móveis se dá em
decorrência dos algoritmos programados previamente a sua atuação ali. O jogo virtual em
massa, ao mesmo tempo que é limitado pelas suas próprias regras e pela sua capacidade
de processamento de dados, promove um ambiente de experimentações e de gatilhos de
criatividade, onde cada sujeito tem a oportunidade de subjetivar a lógica processual do
game à sua maneira e, com isso, construir comunidades intrínsecas àquele ambiente.
(…) as diversas maneiras de relatar histórias, tanto por parte dos jogos (pelos softwares)
como por parte dos sujeitos-jogadores (por intermédio das posições transformadas que
passam a ocupar como sujeitos-jogadores-personagens), são interpretadas como os
conjuntos daqueles discursos que assumem formatos de táticas e técnicas, propondo regras
de conduta para a constituição de um sujeito-jogador. Discursos vistos como aquelas
narrativas dos jogos elaboradas para ser reconhecidas pelos jogadores. Discursos usados
para colocar os jogadores e para que eles se coloquem no lugar do personagem central. (…).
Discursos constituídos pelos jogadores, ressignificando cada jogo de maneira própria e
pessoal. (MENDES, 2006, p. 110, grifos do autor)
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Considerações finais
Com base em nossa pesquisa experiencial em Shaiya e a aplicação de conceitos de
subjetivação e interatividade no universo dos videogames, percebemos que há várias
entradas pelas quais o jogador consegue subjetivar sua experiência no virtual e elaborar
pequenas narrativas a partir de sua experiência pessoal em imersão naquele universo
ficcional. Por meio da adequação das regras, da narrativa e dos controles em favor de seus
objetivos, o jogador tem o poder de mudar o curso da ação do jogo online. Poder esse
limitado pelo software, que cada vez mais aumenta a acomodação de possibilidades da
mudança do universo jogável por parte de quem dá vida àquela cena.
Em Shaiya, uma característica única nos games ganha mais força. O fato de que um jogo
só tem sentido se jogado e não apenas assistido, é multiplicado em um MMORPG. O
ambiente largo torna-se um mundo de interações humano-máquina e humano-humano
mediadas por um software, em que a contação de histórias individuais, as trocas comerciais
e a criação de grupos favorece o surgimento de narrativas que criam uma ritmização da
vida social do mundo em questão.
Visto isso, em nosso experimento de imersão em Shaiya, percebemos que o jogador
interage e subjetiva o MMORPG por três maneiras: uma pela via mercadológica, de troca,
venda e compra de itens; outra pela comunicacional, em conversas particulares ou
públicas; e a última por meio das batalhas e lutas, cuja lógica processual é construída em
conjunto com a subjetividade do jogador.
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O LIVRO-JOGO INTERATIVO E SUA
RELAÇÃO HISTÓRICA COM O RPG ELETRÔNICO32
Naiade Caparelli33
Resumo: O crescente desenvolvimento tecnológico tem transformado as diversas mídias do
cotidiano. As mídias analógicas ganharam suas versões digitais e, junto com essa transformação, as
características presentes nos primeiros meios também têm se reconfigurado para o digital,
mostrando uma possível relação entre as novas e velhas mídias. O mesmo acontece com os jogos,
em que os modelos analógicos constantemente influenciam as novas versões. Desta forma o
presente artigo tem como objetivo entender como os livros-jogos analógicos se relacionam com os
Role-playing games eletrônicos. Para compreender como ocorreu essa relação, foi necessário
realizarmos uma comparação entre as diferentes modalidades de épocas distintas. Através desta
pesquisa, foi possível demonstrar não somente a relação mútua dos livros-jogos com o RPG
eletrônico atual, como também, de forma geral, entender como as novas mídias se apropriam de
recursos de outros meios.
Palavras-chave: Livros-jogos. RPG. Videogames.

32 Texto adaptado da Monografia de Trabalho de Conclusão de Curso, apresentada no Curso de Comunicação
em Mídias Digitais, em 2017.
33 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Computação, Comunicação e Arte - PPGCCA/UFPB.
E-mail: nai.caparelli@gmail.com
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Introdução
Jogar é algo inerente ao ser humano, nós jogamos desde que nos entendemos a mais
tenra idade. Presente nos mais diversificados contextos da humanidade os jogos são,
portanto, um “substrato da cultura humana presente em todas as épocas, em todos os
lugares, e que empresta seus recursos para todas as áreas”. (NICOLAU, 2011, p. 4)
É recente a seriedade com que os jogos têm sido encarados, não só pela crescente
movimentação financeira no mercado, como também pelo seu forte teor de engajamento
das várias gerações, sendo uma chave no auxílio educacional. Mas os jogos os quais
conhecemos hoje têm suas raízes em modelos analógicos que antecedem à invenção das
modernas tecnologias – tais como o computador e o celular. Entre esses modelos está o
livro-jogo, conhecido também como gamebook em inglês, livros em que o leitor-jogador
pode tomar decisões, fazer escolhas e guiar o rumo da história. Entender a estrutura e as
características desses primeiros jogos nos ajuda a compreender os atuais jogos digitais e
entender como as novas mídias se apropriam de recursos de outros meios, principalmente
dos meios que as antecedem.
Dessa forma o objetivo deste artigo é mostrar como o gênero livro-jogo se relaciona com
jogos de RPG eletrônico. Escolhemos como exemplos de livros-jogos Treasure Hunt e o O
Feiticeiro da Montanha de Fogo e, representando os RPGs eletrônicos, selecionamos os
jogos PEDIT5 e Dark Souls. Para o desenvolvimento deste artigo fizemos um apanhado
das diferentes fases dos livros-jogos até sua condição atual. Posteriormente destrinchamos
a estrutura dos livros-jogos e dos RPGs digitais para identificarmos quais aspectos estão ou
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não presentes em ambos os modelos, para, no final, compararmos tais elementos com o
intuito de entender como se deu essa mútua relação de influência.
Os jogos e suas características
Há muito tempo vem se discutindo o significado de jogo. A palavra jogo é definida por
Huizinga (2000) como uma atividade que exige participação voluntária, é regida por regras
e acontece em um tempo e espaço determinados, causando tensão e alegria em quem
pratica. Para Mcgonigal (2011), um jogo, independente da tecnologia, do gênero e da
complexidade, tem quatro características: objetivo, regras, sistema de feedback e
participação voluntária. Onde o objetivo é o que o jogador deve conseguir alcançar para
vencer e que dá a ele a sensação de propósito. As regras são as limitações às quais o
jogador está restrito para alcançar o objetivo, elas promovem o pensamento estratégico. O
feedback é a forma como o jogo avisa ao jogador seu progresso, sendo a parte que gera a
motivação. E por fim, cabe ao jogador decidir, por livre e espontânea vontade, jogar, aceitar
atingir o objetivo seguindo as regras e se orientando através dos feedbacks. Vicente, Barna
e Fachinetto (2016), ainda ressaltam a importância da existência do lúdico nos jogos.
Dessa forma, podemos dizer, geral e resumidamente, que o jogo é um produto cultural,
com características lúdicas, formado por regras e objetivo, que gera uma interação
voluntária, levando seus jogadores a um resultado desequilibrado, provocando, assim,
emoção em quem joga.
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Elementos do Game Design
Todos os elementos de um jogo podem ser divididos em quatro eixos distintos. Esses
quatro eixos são chamados de Tétrade Elementar do Game Design, um conceito
desenvolvido por Jesse Schell, em que os princípios fundamentais do game design se
baseiam na: narrativa, mecânica, tecnologia e estética. Sciascio, Oliveira e Carvalho (2012,
p. 229) explicam de maneira clara e objetiva os quatro termos:
A mecânica representa as regras e os procedimentos do jogo, a narrativa simboliza a
sequência dos fatos que ocorrem no jogo, a estética está relacionada à ativação dos sentidos
proporcionada pelo jogo e a tecnologia diz respeito aos artefatos que tornam o jogo possível.

Schell (2008) aponta que, para um jogo ter sucesso, ele não deve ser só baseado nas
mecânicas, pois esses quatro elementos (tecnologia, mecânica, narrativa e estética)
precisam estar fortemente entrelaçados. Sciascio, Oliveira e Carvalho (2012) reforçam o
pensamento de Schell, explicando que a mecânica por si só não satisfaz as expectativas do
jogador, já que os gráficos, os sons e a história também influenciam na dinâmica e
experiência de quem joga.
Baseados nos conceitos de Schell (2008), assim como de Sato e Cardoso (2008, p.4),
consideramos, assim como os dois últimos autores, que a mecânica de jogo abrange:
Objetivo, Desafio, Procedimento, Recursos e Regras e Limites. O objetivo é o que o jogador
precisa fazer para ganhar o jogo. O desafio são os obstáculos impostos pelo jogo. O
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procedimento se refere ao agir do jogador, o que ele pode fazer para alcançar o objetivo. O
recurso é aquilo que auxilia o jogador a realizar os procedimentos, é o que torna a
jogabilidade possível. As regras e limitações são o que determinam o que o jogador pode
ou não fazer e são definidas tanto pelo game designer quanto pela tecnologia que as
carrega.
A primeira geração dos livros-jogos
É em 1945 que começam a aparecer os primeiros exemplos do que viriam a ser os
gamebooks, com o título Treasure Hunt, de Alan George (KATZ, 2016). Pode-se dizer que
é o primeiro livro-jogo e precursor dos gamebooks modernos. Em Treasure Hunt, o jogador
deve guiar os irmãos John e Jennifer a buscar, no interior da Inglaterra, por um castelo que
dizem conter um tesouro escondido, o Castelo do Barão. É uma espécie de labirinto no
formato de livro, misturado com um teatro de bonecos em que o jogador guia o herói e a
heroína para onde ele quer ir. As ilustrações das cenas são dinâmicas e variadas, em uma
tentativa consciente de gerar uma imersão do leitor através de perspectivas interessantes e
pontos de referências repetidos (KATZ, 2016).
Os livros-jogos foram aparecendo aos poucos, mas só ganharam força e se popularizaram
na década 1970, dando origem de vez ao conceito de gamebook. Gamebooks nada mais
são que livros em que o leitor pode participar dos eventos da história, fazendo escolhas que
influenciam o curso da narrativa. O leitor é o herói da aventura (o texto é escrito no tempo
presente da segunda pessoa), tendo que voltar e avançar através do livro para diferentes
números de parágrafos que estão misturados (GREEN, 2014). Segundo Katz (2017) é o
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primeiro tipo de livro-jogo que dá origem ao gênero, com romance ramificado que exige que
o leitor faça escolhas.
Os títulos de destaque para os livros-jogos da primeira geração são os da série Choose
Your Own Adventure (CYOA). O livro Sugarcane Island da série CYOA, criado por Edward
Packard e R. A. Montgomery, foi publicado em 1976 pela Vermont Crossroads Press,
marcando o estopim para o sucesso dos livros-jogos. A série teve mais de 100 números e
vendeu 250 milhões de exemplares entre 1980 e 1990.
Os livros da coleção CYOA possuíam uma mecânica muito similar à utilizada pelo Treasure
Hunt, com uma narrativa não linear, em uma espécie de hipertexto analógico, colocando o
jogador no papel do herói e dando a ele o poder de escolher o rumo da história, com
múltiplos finais para cada decisão tomada. Há diversos caminhos que levam à vitória e
outros diversos desastrosos que incluem a morte. É aqui, também, com os livros-jogos, que
vemos um primeiro “protótipo” dos RPGs eletrônicos do futuro.
O RPG de mesa
Um Role-Playing Game (RPG, do inglês “Jogo de Interpretação de Papéis”) é um jogo
cooperativo no qual um grupo de amigos se reúne para interpretar personagens numa
história envolvente. As temáticas de um RPG vão desde a fantasia épica medieval às
futuristas (MOREIRA, 2008).
Em um RPG existem dois tipos de jogadores: o Mestre ou Narrador, responsável por
planejar e conduzir a história, e os outros jogadores que representam e interpretam os
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personagens. Enquanto o Mestre tem por dever descrever os eventos e o cenário (mundo
em que se passa a aventura), os outros jogadores descrevem as ações tomadas no
contexto da história. Os conflitos normalmente são resolvidos com a rolagem de dados,
mas moedas, cartas, entre outros implementos também são usados, dependendo do
sistema de RPG utilizado pelo grupo. O sistema de RPG é o conjunto de regras usado para
resolver disputas e definir ações durante o jogo (MOREIRA, 2008). É com o sistema de
regras também, que os jogadores criam seus personagens, atribuindo-lhes habilidades,
poderes, perícias e outros. Esses atributos, muitas vezes, se modificam durante a jornada
quando os jogadores evoluem e ficam mais fortes.
A segunda geração dos livros-jogos
Como é preciso no mínimo duas pessoas para se jogar um RPG (normalmente um grupo é
formado por quatro ou cinco pessoas), foi da necessidade de se jogar sozinho, e sem um
mestre, que nasceram as aventuras individuais, o segundo tipo de gamebook, o livro-jogo
Aventura Solo. A primeira surgiu, em meados de 1976, do sistema de RPG Tunnels &
Trolls, o Buffalo Castle. A Aventura Solo ou Solitaire adventure (em inglês), combina a
estrutura de narrativas ramificadas com um sistema de regras RPG, permitindo que o
jogador possa seguir a aventura sem um Mestre.
Entretanto é necessário que o jogador tenha um sistema de RPG como manual (KATZ,
2017). É oportuno apontar que é a primeira vez que unimos o conceito de RPG com o de
gamebook, por isso há autores que categorizam essa mistura como um outro sub gênero
de livro, os RPGs gamebooks. Definimos RPGs gamebooks como livros-jogos com adição
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de um sistema de regras atuando em conjunto com uma narrativa interativa, para
determinar o progresso do jogador, como por exemplo, o jogador deve rolar dados para
lutar com os monstros e monitorar o dano tomado em uma ficha de personagem (ZAGAL;
LEWIS, 2015).
A terceira geração de gamebooks: O feiticeiro da montanha de fogo
É só em 1980, com os autores britânicos Steve Jackson e Ian Livingstone, que se pode
dizer que o gênero RPG gamebook realmente germinou e caiu na graça da geração da
época. Unindo os conceitos de RPG, como rolagem de dados, atributos e combate, às
características das narrativas interativas, com sua não linearidade e possibilidade do leitor
tomar decisões e interagir com a história, nasceu O Feiticeiro da Montanha de Fogo (FMF)
– The Warlock of Firetop Mountain – em inglês, o primeiro livro da coleção Fighting
Fantasy.
O que difere o FMF dos livros-jogos como o Buffalo Castle, é o fato de sua mecânica ser
simples e independente de um livro de regras específico. Com o FMF o jogador poderia
nunca ter ouvido falar de RPG em geral, não conhecer regra alguma ou característica, que,
mesmo assim, seria possível jogar, visto que as regras eram inseridas no início do livro.
Assim, configurou-se o terceiro tipo de livro-jogo, os Adventures gamebooks, que, da
mesma forma que a Aventura solo, unia os conceitos de RPG e Narrativa Interativa, mas,
dessa vez, com um sistema simples e único de regras inseridas no início de cada livro
(KATZ, 2017).
A história de O Feiticeiro da Montanha de Fogo gira em torno de um aventureiro,
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interpretado e controlado pelo leitor, que está determinado a encontrar o tesouro de Zagor,
O Feiticeiro, cujo covil encontra-se nas profundezas das cavernas da Montanha de Fogo,
habitada por criaturas hostis serventes ao mago, armadilhas e outros desafios. Nas
primeiras páginas do livro o jogador se depara com uma introdução, dando uma
ambientação ao jogo, porém, ele vai conhecendo boa parte da história durante o jogo, ao
explorar a montanha, coletando informações, encontrando objetos, conversando com NPCs
etc. Muitas dessas informações auxiliam o leitor-jogador a atingir o objetivo, mas não são
essenciais.
A marcação da subtração ou acréscimo de atributos, itens e outras coisas mais, pode ser
feita no início do livro, onde tem uma ficha disponibilizada para anotações. O jogador não
precisa portar dados, uma vez que no pé de cada página existe um desenho da face de
dois dados, dando a possibilidade ao jogador de passar as páginas de forma aleatória e
pegar um resultado.
O Feiticeiro da Montanha de Fogo foi o primeiro livro da coleção Fighting Fantasy. Esta foi
publicada durante treze anos o que rendeu 59 títulos, alcançou a marca de best-seller e
vendeu mais de 15 milhões de cópias. Quando a série foi cancelada já havia sido publicada
em 22 países e foi traduzida para 11 idiomas diferentes. Fighting Fantasy chegou ao Brasil
em 2006 por um curto período de tempo, porém, em 2009, a editora Jambô assumiu o
relançamento dos livros até os dias atuais.
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Os jogos eletrônicos: gêneros
Com o passar do tempo os jogos foram evoluindo e se modernizando junto com as demais
tecnologias. Em meados de 1970 não dispúnhamos apenas do analógico, e, com os
avanços tecnológicos, os jogos foram aos poucos migrando para as diversas plataformas
eletrônicas até chegarem aos modernos videogames que conhecemos hoje. Foi com os
fliperamas que os games se popularizaram, entretanto, segundo Novak (2010, p. 14), foram
os consoles e computadores pessoais que permitiram os games “integrarem plenamente o
nosso consumo de produtos de mídia, facilitando o uso cotidiano”.
Enquanto nos consoles caseiros e nos fliperamas os gêneros dominantes eram em tempo
real, como corridas e tiro ao alvo, nos computadores mainframes da época, devido às
limitações tecnológicas, eram desenvolvidos jogos com foco em quebra-cabeça e
estratégias, incentivando, assim, a criação dos primeiros jogos eletrônicos do gênero
Adventure, como PEDIT5 jogo para a plataforma PLATO.
Há controvérsias acadêmicas, e também mercadológicas, sobre como se pode classificar
os gêneros dos jogos eletrônicos. Segundo Plotkin (2011), é a partir da mecânica que
podemos definir o gênero de um jogo, sendo ela fortemente atrelada à interface do jogo. A
interface também está ligada às habilidades que um jogador precisa/pode usar durante o
jogo, o que torna essa categorização de jogos a mais aceitável. Sato e Cardoso (2008)
apresentam uma proposta de classificação para jogos eletrônicos a partir da mecânica de
jogo, sendo eles: RPG, Ação, Estratégia, Simulação, Emulação e Quebra-cabeça.
Quando falamos de RPG eletrônico é difícil defini-lo, uma vez que o mesmo normalmente
não contém a parte de interpretação de papéis direta, pois o jogador normalmente controla
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um avatar. Entretanto, é classificado como RPG eletrônico qualquer jogo que tenha em sua
mecânica similaridades com as mecânicas presentes nos RPGs tradicionais (VICENTE;
BARNA; FACHINETTO, 2016, p.3). Segundo Vicente, Barna e Fachinetto (2016), esta
similaridade normalmente diz respeito a: o personagem possuir habilidades mensuráveis
que definem o que ele pode ou não fazer, o personagem possuir pontos de vida como nos
jogos de RPG de mesa e, principalmente, se existem níveis de progressão de personagem.
Sato e Cardoso (2008, p. 55) citam o papel do Game Master ou GM (mestre do jogo) em
jogos digitais, traçando um paralelo com o papel do Mestre do RPG de mesa:
Em jogos eletrônicos a própria estrutura do jogo (programação) atua como GM indicando
caminhos, possibilidades e estabelecendo NPCs (NPC – Non Playable Character ou Non
Player Character). Ainda, em alguns MMORPGs, existe o papel do GM controlado por
funcionários da empresa que disponibiliza o jogo. Porém, este GM atua mais como um vigilante
para evitar que os jogadores trapaceiem utilizando recursos não disponíveis no jogo.

Sato e Cardoso (2008) ainda acrescentam que as mecânicas de RPG podem se misturar
com as mecânicas de outros gêneros de jogos como ação, estratégia e aventura, sendo
ainda possível assim a coleção de artefatos, solução de quebra-cabeças e até reações
rápidas durante um combate, o foco, entretanto, está na evolução do avatar adotado ou
construído pelo jogador.
Há ainda subgêneros de RPGs eletrônicos, os Action (Ação), Adventure e Tático. O Action
enfatiza o combate em tempo real, como em Dark Souls. O Adventure foca em mecânicas
de tomada de decisão por parte do jogador, como exemplo temos O Feiticeiro da Montanha
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de Fogo para PC, lançado em 2016. Os RPGs Táticos incorporam elementos de jogos de
estratégia, como o gerenciamento de recursos, um título do gênero é Fire Emblem.
Nos dias atuais é difícil separação pelo gênero, já que os jogos modernos misturam
diversos conceitos e características, um jogo nunca é somente RPG ou somente Tiro em
Primeira Pessoa, no entanto, eles englobam características de outros gêneros tornando-os
mais ricos e atrativos para o público.
PEDIT5 e DarkSouls
Como muitos primeiros na história, é difícil dizer qual foi o primeiro jogo de RPG eletrônico.
O nascimento do RPG eletrônico é muito próximo ao do RPG tradicional, datando
aproximadamente em 1975 e 1976. Entre um dos primeiros do gênero temos o jogo para
computador PEDIT5, do PLATO System. O PEDIT5 fazia parte das “lessons”, os programas
do PLATO System, uma ferramenta educacional da Universidade de Illinois, e foi escrito por
Reginald "Rusty" Rutherford. Hoje em dia é possível se jogar com a ajuda de um emulador
do PLATO System, disponibilizado pelo grupo Cyber134.
Em PEDIT5, o jogador é apresentado às ruínas do castelo de Ramething, próximas à
cidade de Mersad, no continente de Caer Omn, durante o ano da besta (666). Sendo um
bravo jovem aventureiro, o jogador pretende explorar as masmorras do castelo em busca
de tesouros para poder se aposentar com honra. Essas informações, assim como outras
que explicam os pormenores das regras e criaturas que o jogador pode encontrar são
34 Disponível em: <http://crpgaddict.blogspot.com.br/2011/12/game-68-dungeonpedit5-1975.html> Acesso em: 14 out. 2017.
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apresentadas em uma espécie de manual dentro do jogo.
Dando um salto na história dos RPGs ocidentais, um título mais recente e famoso, de 2011,
é o Dark Souls, um Action-RPG em terceira pessoa cujo foco é exploração. O jogo começa
com uma cena onde uma narradora dá ao jogador uma pequena introdução da cosmogonia
do jogo: Antes, o mundo era cinzento e governado por criaturas imortais, os Dragões, mas
com o Fogo encontrado por Gwyn, veio a disparidade. Com a ajuda de um dragão que traiu
seu povo, o agora “Lord Gwyn” e seus aliados derrotam os dragões, dando início a Era do
Fogo. Com o passar dos tempos, o Fogo começa a extinguir-se, anunciando a Era da
Escuridão. Para evitar esse destino, Gwyn se sacrifica prolongando a vida útil da chama,
porém, após seu sacrifício surge a maldição da “não-morte” que faz alguns humanos
continuarem a ressuscitar após a morte. O tempo presente do jogo se passa pelo menos
mil anos após os eventos contados na introdução, o personagem do jogador é um humano
afetado pela maldição, sendo assim um “undead”, trancado em uma espécie de prisão para
outros mortos-vivos. Após escapar, o jogador viaja para Lordran, antigo reino de Gwyn,
onde aprende mais sobre os eventos da história e é apresentado a duas opções: Restaurar
a chama para manter a Era do Fogo por mais algum tempo ou apagá-la de vez para dar
início a Era da Escuridão.
O jogador é encorajado a proceder com cautela durante o jogo, aprender com os erros
cometidos e encontrar métodos alternativos para explorar as áreas. Eventos históricos do
mundo do jogo e sua importância frequentemente são apresentados de forma implícita e
sua interpretação fica a cargo do jogador ao invés de serem completamente mostrados ou
explicados. Os variados itens que o jogador encontra em sua jornada, alguns diálogos com
NPCs e o próprio design dos ambientes trazem informações indiretas acerca do cenário de
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jogo que permitem uma maior imersão do jogador no mundo de Dark Souls.
Dark Souls foi desenvolvido pela From Software e publicado pela Bandai Namco. Sendo um
“sucessor espiritual” de Demon’s Souls e o primeiro de uma série de três jogos pela mesma
empresa. O jogo foi bem recebido pela crítica e pela comunidade, vendendo mais de 2
milhões de cópias e recebendo a nota 89 no Metacritic, e notas nove ou dez em revistas
especializadas. O jogo foi nomeado pela revista Edge, como o “melhor jogo da geração” em
201435, e as revistas Electronic Gaming Monthly e Game Revolution, consideraram-o como
o Jogo do Ano. O game ainda concorreu na categoria de Melhor RPG pela Spike Video
Game Awards no ano de 2011. Dark Souls pode ser considerado um dos títulos mais
importantes lançado na sétima geração dos videogames, influenciando títulos como Shovel
Knight, The Witcher 3: Wild Hunt e Nioh.
A relação entre o livro-jogo e o RPG eletrônico
Antes do surgimento do RPG, em 1974, os livros-jogos, como Treasure Hunt tinham como
principal chamariz a narrativa não linear e interativa, focando nas decisões de um jogador e
em como ele poderia influenciar o rumo da história. Quando o RPG surge com D&D, ele se
apropria da mecânica dos livros-jogos de tomada de decisão para criarem um meio de
aventura individual, dando oportunidade para se jogar RPG sozinho. Essa segunda geração
de livros-jogos, como Buffalo’s Castle, une a narrativa labiríntica não linear com o sistema
de mecânicas de RPG. Somente quando os livros-jogos criam suas regras separadas dos
35Disponível em: <https://nintendoeverything.com/edge-ranks-the-ten-best-games-of-the-generation/>, Acesso em: 24 ago. 2017.
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manuais de sistema rpgístico que nasce a terceira geração, sendo o principal marco para o
sucesso do livro-jogo, onde ele passa a ser independente de outro sistema, tornando-se
completo ao unir todas as características das outras gerações em uma só.
Em 1975 essas características são aproveitadas e implementadas no computador, mesmo
a tecnologia sendo ainda uma grande limitadora das mecânicas e da estética dos jogos
eletrônicos. Sendo assim, os jogos de computador possuíam um conteúdo muito mais
textual do que visual, com a interação entre o jogador e o jogo sendo, principalmente, no
formato de perguntas e respostas, com as ações sendo retratadas no formato de texto, se
assemelhando, portanto, ao livro-jogo. Nas Figuras 1 e 2, as ações são descritas em forma
de texto, tanto em Pedit5 como em FMF, já em Dark Souls (Figura 3) a ação acontece em
tempo real.
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Figura 1 - Um trecho do livro-jogo O Feiticeiro da Montanha de Fogo.

Fonte: livro-jogo O Feiticeiro da Montanha de Fogo
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Figura 2 - Um print do mapa do jogo PEDIT536.

Fonte: http://crpgaddict.blogspot.com.br/2011/12/game-68-dungeonpedit5-1975.html

36 Tradução nossa: Corredor. Monstro está dormindo: pressione – PRÓXIMO – para matá-lo. Você o matou!
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Figura 3 – Print da tela do jogo Dark Souls, primeiro chefão, Asylum Demon.

Fonte: https://www.pastemagazine.com/articles/2015/06/ranking-dark-souls-bosses-from-easiest-tohardest.html

Em 2011 os jogos de videogame já estavam afortunados com os recursos gráficos e boa
parte dos textos foi substituída por ícones, imagens, símbolos, sons e diversos outros
recursos mais dinâmicos e atrativos, mas isso não significa que ele foi extinto das telas dos
jogos. Com o avanço tecnológico alguns elementos foram apenas “mascarados” pela
tecnologia.
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Abaixo segue um quadro comparativo com a síntese da análise:
Quadro 5 - Síntese da análise

Tecnologia

Estética

Narrativa

Sumário

Treasure Hunt

RPG
tradicional

FDMDF

PEDIT5

DARK
SOULS

- Livro
- A tecnologia
limitadora

- Sistema de
Regras
- Flexibilidade

- Livro
- A tecnologia
limitadora

- Plato System
- A tecnologia
limitadora

- PC
- A tecnologia
limitadora

- Recursos
gráficos com
apoio textual

- Recursos
gráficos e
sonoros,
pouco textos

- Definida pelo
game designer
- Não linear,
multiforme e
labiríntica
- Dois finais

- Definida
pelo game
designer
- Desvendada
ao longo do
jogo
- Não linear,
multiforme e
labiríntica
- Dois finais

- Acontece na
imaginação e
- Mais textual
- Mais textual
muitas vezes é
com apoio de
com apoio de
definido pela
ilustrações
ilustrações
experiência de
cada jogador.
- Definida pelo
- Definida pelo
escritor
escritor
- Narrada em
- Narrada em
primeira
- Narrada
terceira pessoa
pessoa
coletivamente
- Não linear,
- Desvendada
- Multiforme
multiforme e
ao longo do
labiríntica
jogo
- Um único final
- Não linear,
multiforme e
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labiríntica
- Três finais

Objetivo

- Objetivo bem
definido

- O objetivo
não está bem
definido

- Objetivo bem - Objetivo bem
definido
definido

- Objetivo
bem definido

Desafios

- Solucionados
com base nas
habilidades do
jogador
(tomada de
decisão,
memória,
estratégia...)

- Solucionados
com base nas
habilidades do
jogador e com
base na sorte
(tomada de
decisão e sorte
na rolagem de
dados)

- Solucionados
com base nas
habilidades do
jogador e com
base na sorte
(tomada de
decisão e sorte
na rolagem de
dados)

- São
solucionados
com base nas
habilidades
do jogador
(reação,
estratégia,
etc)
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- Muito mais
baseado na
sorte, com um
pouco da
habilidade do
jogador
(estratégia e
gerenciamento
de recursos)
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Procedimentos

- Tomar
decisões

- Criar um
personagem
- Interpretar
- Tomar
decisões
- Resolver
testes

Recursos

- Textos e
imagens

- Sistema do
RPG
- Cenário

- Sistema do
livro
- Texto e
imagens

- Sistema
- Feedback
visual

- Sistema
- Feedback
audiovisual

Regras e
Limites

- Não avançar
sem as
instruções

- Sistema do
RPG

- Sistema do
livro

- Sistema

- Sistema

- Tomar
decisões
- Resolver
testes

- Tomar
decisões
- Controlar o
avatar

- Criar um
personagem
- Controlar o
avatar
- Tomar
decisões

Fonte: A autora.

A tecnologia de cada jogo aqui analisado se divide em dois tipos: analógica e digital, sendo
o livro e o computador as duas principais. É a tecnologia quem define e limita a narrativa, a
estética e a mecânica do jogo (SCHELL, 2008). O livro analógico isolado (sem o apoio de
outra tecnologia) é incapaz de exibir um vídeo ou executar um som, enquanto em um
sistema como o PLATO System expressões gráficas já são possíveis de serem exibidas,
porém com capacidade de processamento bem menor comparado a um PC moderno.
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Em um RPG tradicional onde o jogo ocorre, em parte, dentro da cabeça do jogador, a
estética acaba ligada à experiência desse jogador (a forma como cada um imagina um
cenário medieval é diferente), mesmo que o sistema do jogo e o Mestre apresentem auxilio
visual (ilustrações, fotos, vídeos e outros). Isso acaba se assemelhando ao que acontece
no livro-jogo e em Pedit5, como os recursos visuais são poucos, e o livro acaba sendo mais
descritivo que o Plato System, cabe ao jogador imaginar grande parte do desenrolar da
aventura. No computador isso é diferente, a estética acaba projetada na tela, tirando,
muitas vezes, a necessidade do jogador em imaginar a cena (VICENTE; BARNA;
FACHINETTO, 2016).
Como a narrativa de cada jogo é única, escolhemos analisar as características dessa
narrativa que estão ligadas às mecânicas ou à tecnologia. Em um RPG de mesa a narrativa
é coletiva, todos participam da criação da história e, uma vez que é difícil o Mestre prever
todas as possíveis escolhas dos jogadores, a história acaba por ser mais espontânea.
Muitas vezes a história não está pronta e todos os jogadores ajudam a completá-la. Em
Treasure Hunt, O Feiticeiro da Montanha de Fogo, Pedit5 e Dark Souls, a história está
pronta e o jogador apenas auxilia o desenrolar desta, focando, portanto, mais na
exploração do mapa, em como o jogador pode conhecer a história através dos pequenos
detalhes, deixando muitas vezes diversos enigmas para instigar o jogador a querer explorar
diversas vezes o lugar.
Nesta parte da análise destrinchamos a mecânica, como proposto por Sato e Cardoso
(2008), em seus cinco aspectos principais: Objetivo, Desafio, Procedimento, Recurso e
Regras/Limites. Assim como a narrativa, esses quatro elementos variam muito de acordo
com cada jogo, então, em uma tentativa de facilitar a comparação entre os cinco
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elementos, sintetizamos tais elementos em características gerais ligadas às ações do
jogador. Enquanto no RPG tradicional o objetivo varia de um grupo de jogadores para
outro, o objetivo de um jogo eletrônico singleplayer é o mesmo para todos os jogadores,
sendo que quem define esse objetivo é o game designer, o mesmo acontece nos livrosjogos, onde o escritor/game designer cria o objetivo do game.
Os desafios de um jogo vão desde enfrentar monstros a tomar as decisões certas. Eles se
dividem, de forma resumida, em dois tipos: desafios que exigem habilidade do jogador e em
desafios que utilizam “sorte” e cálculos probabilísticos (no caso de jogos que possuam
alguma aleatoriedade). Assim, quando desafios são resolvidos nos dados, por exemplo,
eles acabam dependendo da “sorte” do jogador, o que não exclui a escolha do jogador em
criar estratégias para amenizar as desvantagens criadas por uma rolagem de dado ruim,
porém, existem jogos mais focados na habilidade do jogador do que na probabilidade em si,
como é o caso de Dark Souls, por exemplo.
Resumimos os recursos em feedback ( sendo texto e imagem nos livros-jogos e audiovisual
nos jogos mais novos), pois é ele quem permite o jogador saber o resultado da ação, e
também em sistema, que orienta e instrui o jogador. Colocamos aqui o sistema como
sendo, portanto, os comandos ligados ao jogo que podem ser executado na máquina e/ou
no livro.
No RPG tradicional é o sistema de regras junto com o cenário e o mestre que determinam o
que um jogador pode ou não fazer. Nos livros-jogos, assim como nos RPG eletrônicos, o
sistema é a união do conjunto de regras criadas pelo game designer com a tecnologia em
que o jogo está inserido.
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Considerações finais
À medida que a tecnologia se desenvolve novas propostas surgem para adaptar ou
melhorar conceitos já existentes. O livro já existia antes da Idade Média, na forma de
códex, um aprimoramento dos rolos de papiro, em seguida, quando Gutenberg inventa a
prensa tipográfica, em 1455, os livros ganham outro formato, mas ainda muito diferente do
que conhecemos hoje. Como aponta Murray (2003), mais de quinhentos anos se passaram
para os livros se configurarem como são hoje, passando por diversas experimentações até
que se estabelecessem algumas convenções, tornando-os mais eficientes em sua função:
a comunicação. O mesmo acontece com os jogos.
Com essa pesquisa foi possível ver como as mídias se apropriam de características
presentes em diversos outros meios. O livro-jogo usufrui de elementos presentes nos livros
tradicionais, como a narrativa multiforme misturando-a com o conceito de interatividade.
Quando o RPG surge, inspirado nos jogos de tabuleiro que o antecederam, ele também usa
dessa narrativa para dar aos jogadores a chance de escolher, e, pensando em superar os
obstáculos enfrentados por muitos players (como a quantidade de jogadores necessária
para se jogar um RPG de mesa), ele usou do conceito do livro-jogo para si próprio. Assim,
cria-se um ciclo de influências, baseado em releituras e combinando mecânicas de acordo
com o surgimento de novas plataformas, como o videogame, que toma elementos próprios
de outras mídias para si.
No entanto, ainda existe uma grande lacuna temporal se compararmos os jogos eletrônicos
ao livro, ou seja, os games ainda têm muito que aprimorarem. Os videogames ainda estão
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no início da sua jornada e também estão em busca de alcançar essa eficiência.
A percepção da relação existente entre os jogos analógicos, como o gamebook e o RPG
tradicional com os atuais jogos eletrônicos, mostra como se dá parte da configuração das
novas mídias, pois podemos ver que existem características presentes nos RPGs
eletrônicos que estão presentes desde os gamebooks, ajudando, portanto, a
compreendermos o desenvolvimento desses tipos de produtos na nossa sociedade.
O Feiticeiro da Montanha de Fogo popularizou o gênero gamebook ao aderir aos conceitos
do RPG. Esse sucesso trouxe a tona uma lacuna que ainda não havia sido suprida dentro
da comunidade de role-playing game, a necessidade de um jogo complexo e bem
elaborado, que trouxesse experiências semelhantes à de RPG tradicional, com múltiplos
caminhos e opções, mas que se pudesse jogar sozinho. O gamebook foi, portanto, um
percursor dos jogos eletrônicos em geral, uma vez que vemos muitas características
comuns entre as duas modalidades.
O relançamento de jogos com texturas melhoradas, visuais inovados, aprimorando
mecânicas adequadas a cada nova tecnologia que surge, mostra que os jogos digitais, e
isto inclui o RPG eletrônico, seguiram um caminho mais tecnológico, focando na estética
com movimento, cores e sons, desenvolvendo ambientes virtuais mais detalhados e com
tempos de reação mais rápidos, enquanto os livros-jogos acabaram limitados pelas
restrições da plataforma, o livro. Porém, podemos nos questionar: será que todos os
recursos que os livros disponibilizam foram explorados? Entretanto, por mais que o
surgimento dos jogos eletrônicos tenha trazido variadas possibilidades interativas a mais
que as presentes nos livros, isso não decretou a morte dos livros-jogos, ambos coexistem e
ainda vemos gamebooks serem lançados e relançados.
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Portanto, vimos que existe uma relação entre as três modalidades, e há ainda uma ponte
entre o RPG tradicional e o RPG eletrônico, que são os RPGs gamebooks, sendo os
primeiros a focarem em uma aventura individual, exploratória, sistemática, não linear, muito
presente nas versões eletrônicas. É claro que as influências são mútuas, o que torna essa
relação mais interessante, mas o fato é que os gamebooks vieram antes mesmo dos RPGs
tradicionais e, posteriormente, este se apropriou das características dos primeiros
gamebooks, de forma que também serviu de influência para a geração futura.
Então, a maior herança dos livros-jogos para os videogames rpgísticos é de um sistema
com uma narrativa não linear que possui um fim, guia o jogador, instrui e o orienta,
tornando-o independente, pois dá a ele o poder de escolha que determina o rumo da
história, fazendo com que o jogador se sinta em Uma Aventura em que ELE é o herói.
Concluímos, então, que os livros-jogos e os RPGs eletrônicos se relacionam mutuamente,
criando um ciclo de influências constantes entre essas diferentes mídias. Os livros-jogos
não pararam de ser feitos, e, assim como os RPGs, eles têm buscado se adequar às novas
tecnologias e atender as necessidades/anseios dos jogadores.
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DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL NO MERCADO DE GAMES:
GAMES NACIONAIS NA INDÚSTRIA DO ENTRETENIMENTO ELETRÔNICO
Milciades CAMPOS NETO37
Leticia Correa Magalhaes FERREIRA38
Daniela Assis Alves FERREIRA39
Resumo: Este estudo analisou as possibilidades de se desenvolver, criar e solidificar uma empresa
no setor de games no Brasil, visto que, apesar de ser uma das indústrias mais lucrativas do mundo,
ainda sofre com a falta de incentivo público e privado para a implementação de uma indústria neste
setor. O projeto é uma pesquisa de campo feita na For Us Studios, empresa localizada em Belo
Horizonte que passou pelo processo de pré-aceleração da Playbor, também localizada em Belo
Horizonte, a qual estimula futuros empreendedores a criação de startups no setor de jogos
eletrônicos no país, para que se torne uma empresa na área de games bem-sucedida no mercado. A
For Us Studios é uma empresa que valoriza as minorias, dando espaço para a originalidade que
será o molde para a formação do empreendimento e que será usado como modelo para a
37
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observação de seus pontos fracos e suas fraquezas para que seja usado como modelo para a
comprovação de possível implementação dessa indústria no país.
Palavras-chave: Desenvolvimento. Entretenimento. Indústria. Jogo eletrônico. Tecnologia.

Introdução
As empresas administrativas do século XXI são definidas por Cornachione Jr. (2012) como
um sistema aberto que recebe inputs do ambiente de trabalho que se encontra, processaos e devolve ao ambiente output e que tudo é feito sob pressões ambientais e com certa
dinâmica. Com isso, pode ser considerado um foco “próximo” a organização, pois o grau de
interdependência vale além dessas relações de troca observadas. Entretanto, a tecnologia
tende a não se comunicar bem com áreas administrativas, já que grande parte de seus
colaboradores são tecnólogos focado na produção de softwares, os quais não são
especializados na área de negócios. Entre eles está a indústria de entretenimento digital
por meio de plataformas ou apenas, para simplificar, os vídeo games. De acordo com a
Newzoo (2017), o mercado consumidor de games brasileiro é o 13º maior do mundo e está
em grande crescimento em todos os anos. Entretanto, ainda há uma precariedade se
tratando de empreendedorismo no país em se tratando de negócios. Diante disso, a
Playbor, empresa, um dos centros de dessa pesquisa, é a primeira pré-aceleradora de
games do país que incentiva a consolidação de mercado, dando suporte a várias áreas da
produção de games, desde sua criação a até seu processo de venda. Já a For Us Studios,
foi uma das participantes do processo de pré-aceleração da Playbor e que foi objeto de
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observação para a demonstração de resultados.
A empresa pesquisada foi a For Us Studios, que participou do processo de pré-aceleração
da empresa Playbor e quais foram as formas adotadas para se chegar ao produto final e
seus métodos avaliativos. Localizada em Belo Horizonte/MG, é uma empresa produtora de
games que se define como “um estúdio de desenvolvedores de jogos digitais que busca
pela originalidade e valoriza as minorias”.
O objeto de estudo analisa o fato de como é o empreendimento na indústria de games no
país e se existem riscos econômicos nesse tipo de segmento para o empreendedor no país
para que a empresa tenha sucesso no mercado contemporâneo.
1 Referencial teórico
1.1 Desenvolvimento Organizacional (DO)
De acordo com Lobos (1975) desenvolvimento organizacional (DO) um modelo normativo
que prescreve um certo tipo de comportamento que se considera apropriado e efetivo para
todas as organizações em todo tipo de situações e aumenta a participação dos
empregados nos assuntos da organização. Existem dois conceitos que são bastante
diferentes: um com enfoque operacional, apresentado por French40 (1970) em que se
define os processos a partir de especialistas, membros-chave e com coleta de dados a
partir de feedbacks de todos os envolvidos e o com enfoque conceitual, apresentado por
40
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French e Bell41 (1973), em que são estabelecidos uma distinção entre os fundamentos e os
componentes operacionais básicos do processo de DO, este o qual separa os fundamentos
dos componentes, antes incorporados no operacional de uma forma a sempre retornar a
um deles de acordo com os resultados apresentados. Ambos os processos caracterizam o
DO como uma área específica dentro do campo da teoria do comportamento
organizacional.
O setor de games é uma produtora de softwares que cria produtos que muitas vezes são
auxiliados por um serviço dependendo de como é o modelo criado. Games que tem um
produto definido e pronto para ser usado muitas vezes tem valores altos e são populares
por um período e que podem vir em diversas mídias físicas ou digital; já os games online
requerem um banco de dados muito maior e dependem de muita capacidade online para
que funcionem corretamente, o que depende muito de diversos feedbacks e constantes
atualizações em prol de melhorias. O modo online muitas vezes é associado a um modelo
conhecido como free-to-play (F2P) que é definido pela Escola Brasileira de Games (EBG)
como um modelo que permite ao jogador experimentar o game antes de decidir investir
algum dinheiro em troca de diversão e novos desafios. Com isso, os modelos estão cada
vez mais avançados e rentáveis, onde se equilibra a necessidade de um usuário gastar
algo que tem valor agregado e subjetivo com algo que possa ser conquistado no jogo, o
que torna esses processos cada vez mais mutáveis e necessários sua atualização,
diferente dos modelos antigos onde o recall era custoso e precisavam criar um produto final
bem elaborado (SYMPLA, 2017).
Como justificativa Rodrigues (1988) afirma que um dos aspectos mais discutidos da
41
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informática refere-se ao seu potencial de tornar redundantes certas ocupações. A
redundância ocorre quando a necessidade do empregador atuando em certo tipo de
trabalho diminui ou cessa. Com base nisso, sabe-se que muitos processos dentro de
algumas empresas podem exigir com que certas tarefas tornem-se supérfluas a exigência
de algumas tarefas e seus conhecimentos, como no caso dos caixas eletrônicos em bancos
que oferecem um serviço de autoatendimento, dispensando parte dos empregados.
1.1.1 Histórico do DO nas empresas de TI
A TI pode ser aplicado em diversos setores. De acordo com Rodrigues (1988) a informática
vem sendo empregada dentro dos seguintes objetivos: melhoria da qualidade do produto ou
serviços, controle de custos, necessidade de acompanhar a competição, maior quantidade
e qualidade de informação e produtividade da força de trabalho. Esses efeitos não são
apenas a estratégias já definidas, muitas vezes podem estender os objetivos e visões de
uma empresa em prol de diversas melhorias. O DO e a TI estão sempre presentes por
precisarem sempre avançar em conhecimento e produzir sempre algo novo e
tecnologicamente moderno em prol dos avanços da ciência da computação, fato que faz
com a demanda de contratação de programadores se torne sempre presente, como vistos
nas marcas líderes do mercado como a Apple, Microsoft, IBM na produção de softwares e
produtos físicos como as empresas de produção de games como a Electronic Arts (EA),
Ubisoft, Blizzard, Gameloft e outras grandes no mercado de games.
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1.2 Softwares para games (conceito, objetivo, áreas que abrange)
Pressman e Maxim (2016, p.4) definem software como: instruções (programas de
computador) que, quando executadas, fornecem características, funções e desempenhos
desejados; (2) estrutura de dados que possibilitam aos programas manipular informações
adequadamente; e (3) informação descritiva, tanto na forma impressa quanto na virtual,
descrevendo a operação e o uso dos programas. Mediante essa definição, observa-se que
um game/jogo eletrônico nada mais é do que uma impressão virtual animada de uma linha
de comando programada para transmitir uma informação na tela. Todas as ações são
definidas por um usuário e, após o comando executado, ela dá uma resposta adequada a
aquela ação. Diferentes de outros softwares como os programas de edição de imagens, o
game tende a ter vários elementos incorporados como um visual, sons, objetivos mais
definidos e um conteúdo mais profundo.
O vídeo game define os objetivos a serem alcançados a partir de imagens e sons, coisa
que o software não é obrigado a seguir tal conduta. Pode-se dizer então que um game é
um software, mas um software não é um game.
Segundo Silva (2015) os games passaram por uma migração de jogos para games no
âmbito tecnológico, modificando-se de grandes máquinas arcade (mais conhecido no Brasil
como máquinas de fliperama) para os consoles (aparelhos para executar games nas
residências), computadores e smartphones, podendo qualquer usuário desses aparelhos
ser um jogador. Com as constantes transformações, os games mudam suas plataformas de
acordo com as necessidades dos jogadores, o que Silva (2015) cita como “anel recursivo”,
que significa que os produtos e os efeitos são causadores do que os produz, já que com as
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novas plataformas de exibição de softwares se modificam de diversas formas como o intuito
de melhorar a tecnologia constantemente. Enquanto softwares são utilizado como
ferramenta para melhorar os processos de acúmulo de dados e informações, os games se
aprofundam em outros fatores sociais que ampliam muito mais o conceito de game do que
apenas um software.
1.2.1 Evolução
A aplicação dos computadores na administração das organizações começou na década de
60 para o processamento de transações financeiras e folhas de pagamento. A aplicação
evoluiu para alcançar todos os tipos de controle e decisão em praticamente em todas as
áreas. Nos anos 70 e 80, surgiram e desenvolveram os softwares de programação e
controle chamados MRP (materials requeriments planning, que significa planejamento das
necessidades de materiais). As empresas nessa época já possuem alguma cultura interna
para a aquisição de computadores e programas e poderiam trabalhar mais assiduamente
com computadores de modo eficiente.(...) Porém as empresas ainda se mantinham com os
papéis na maioria dos departamentos, e somente em 1998 o Departamento de Informática
passa a existir nas empresas, porém sem um membro com formação específica e vinda de
outro departamento ou área, tornando a segurança muito precária e com diversos riscos de
se perder os dados. Com a diversa busca de empresas de consultoria especializadas em
TI, exigiu que empresas maiores criassem o departamento de TI para conseguirem
trabalhar melhor com as novas tecnologias.
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Os games também se tornaram bem presentes comercialmente no mesmo ano que os
software-ferramentas, a qual descreve historicamente o processo da inserção de games no
mundo a partir de 30 de julho de 1961. Um grupo de estudantes do Massachusetts Institute
of Technology (MIT) testava pela primeira vez "Spacewar!", um jogo eletrônico
desenvolvido em um enorme computador que custava milhares de dólares. Tendo o grosso
de seu programa feito por Steve "Slug" (Lesma) Russell, com o auxílio de seus colegas Dan
Edwards, Alan Kotok, Peter Sampson e Martin Graetz.
Eles queriam criar algum tipo de demonstração do poder do PDP-1 (sendo anteriormente o
TX-0, mais conhecido como Tixo), e por isso criaram algumas regras que seu programa
deveria seguir, como: demonstrar as capacidades do computador, usando quase todo seu
potencial; ser interessante e interativo buscando ser diferente toda vez que rodado e
envolver o usuário de maneira atrativa e prazerosa - ou seja, deveria ser um jogo.
"Spacewar!" só estaria oficialmente finalizado em 1962, ocupando míseros 2KB (UOL
JOGOS, 2017).
O sistema eletrônico fica cada vez mais presente nos tempos atuais e o desenvolvimento
de games só aumenta. Games em 3D tomam espaço cada vez mais realistas e mais
divertidos, criando uma infinidade de novas possibilidades, tudo graças ao grande sucesso
do Playstation lançado no dia 3 de dezembro 1994. Os games estavam ficando cada vez
mais complexos e mais bem elaborados, com histórias e personagens bem desenvolvidos.
Em 2005, a Nintendo transforma o mercado novamente e apresenta o Nintendo Wii, que é
a unificação de todas as pessoas ao entretenimento eletrônico, em uma enfatização de “o
console para todos”. Com esse mercado sendo criado, os Smartphones tornaram-se uma
espécie de console portátil e um novo mercado se instaurava, o mercado game mobile,
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com o foco em desenvolver games para smartphones e tablets e a chegada dos games
sociais como "Mafia Wars" e "FarmVille", disponíveis no Facebook. (UOL Jogos, 2017).
1.3 O que é a pré-aceleração?
De acordo com o site da Playbor (2017a) o conceito de aceleração, ou pré-aceleração, está
ligado ao cruzamento tempo versus produtividade. Os participantes do processo de préaceleração poderão trabalhar em um jogo que será desenvolvido partindo do zero,
enquanto aprimora suas habilidades empreendedoras através do conteúdo disponibilizado
e as conexões com o mercado. A Playbor realiza diversas ações instrutivas que se unem
em prol de uma rápida e eficiente consolidação do estúdio no mercado. Esse processo foi
devido a uma análise da Playbor em perceber que existia um problema na linha de
desenvolvimento de startups de games. Eles eram muito direcionados a diversas
empresas, sem um foco específico para um empreendimento focado em games e não os
deixavam diretamente interligados, fazendo com que a barreira seja reduzida.
A Playbor (2017b) especifica muito bem a diferença de uma aceleradora e uma préaceleradora. A pré-aceleradora é comparada por eles como uma caixa de ideias com
diversas seções. O empreendedor é a pessoa que vai usar os elementos dentro dessa
caixa para produzir suas ideias e, com elas, formular o conceito do game.
A Playbor conecta o empreendedor a uma poderosa rede de mentores e empresas que
tenham interesse no produto criado e desenvolver o participante um potencial
empreendedor, trabalhando em ideias contínuas para lançar no mercado. Em contraste,
programas de aceleração focam naqueles que já possuem um guardanapo com uma ideia
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consistente, uma premissa sobre o mercado atuante e um modelo de negócios
parcialmente desenvolvido anteriormente (PLAYBOR, 2017b).
1.4 Investimento para abertura de um negócio na área de softwares para games no Brasil
A Indústria de games é cercada de necessidades tecnológicas constantes, já que a
demanda por atualizações exige uma tecnologia mais robusta em comparação ao que o
usuário final possui. De acordo com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE), uma empresa que desenvolve games com uma estrutura mínima considera-se
os seguintes itens: Equipamentos, Investimento Inicial e Capital de giro. Os equipamentos
são necessários para a produção dos softwares e muitos dos seus custos são altos por
haver necessidade de compras de licenças e equipamentos mais atualizados
tecnologicamente.
Muitos valores podem variar de acordo com o que será produzido, qual a demanda de
mercado é necessária para a produção de um game e quanto custa a tecnologia, sendo ela
geralmente moderna. De acordo com o SEBRAE (2017) aconselha ao empreendedor
interessado em constituir esse negócio a realização de levantamento mais detalhado sobre
os potenciais investimentos depois de elaborado seu plano de negócio. O valor médio
sugerido pelo SEBRAE é de R$ 135.000,00 para o desenvolvimento de empresas de
games, mas a demanda depende exclusivamente do que será produzido e qual será o
modelo a ser aplicado.
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1.5 Riscos para o empreendedor na área de softwares para games
De acordo com a Softex (2005) os desenvolvedores de games digitais no Brasil são
tipicamente microempresas, intensivas em informação e conhecimento, criadas por
empresários jovens com alta qualificação técnica. Suas principais barreiras não são falta de
conhecimento na área, mas sim a dificuldade ao acesso ao grande mercado oligopolizado
por empresas de grande porte como a Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, entre outras, que
tem um poder maior sobre seus publishers, adquirindo uma fatia maior da participação dos
lucros. As publishers tem um faturamento em média de 70% em diferentes mídias e
repassa apenas 30% para os desenvolvedores, além de que muitos deles têm um enfoque
em distribuir games de outros países e traduzi-los, não existindo de fato um game nacional
distribuído por uma publisher nacional.
Além desses problemas comerciais, Normand42 (2003) citado por Dewes (2005) afirma que
a própria cultura interna da empresa dificulta o avanço do negócio. Diversos desses
problemas são a falta de tino mercadológico voltada aos games, a difusão da pirataria e
contrabando, percepção falha do consumidor entre os diversos produtos disponíveis no
mercado, a alta carga de impostos, falta de investimento público e privado no setor,
amadorismo do setor comercial, entre outros que demonstram uma visão puramente
técnica e pouco empresarial.

42

NORMAND, Reinaldo. O Mercado Nacional de Jogos. Disponível em: www.outerspace.com.br. Acesso em: 23
maio 2017.
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fez uma pesquisa em
2014 que evidencia alguns dos fatores que geram dificuldades para o setor alcançar o
sucesso. Fleury, Nakano e Sakuda (2014) observaram os seguintes problemas:
•

Apesar de existir um mercado, ele não é incentivado por nenhuma política pública e
pouca política privada nessa área de comércio.

•

Brasileiros tem obtido sucesso no exterior, o que interessa os estrangeiros por seu
conhecimento técnico, mas desmerecida pelo setor comercial interno, tornando o
processo de RH ainda mais difícil e com diversos filtros;

•

O negócio de games é desmerecido pelo país devido a preconceitos em torno desse
comércio, exceto se os produtores forem de grande porte.

Diante dos fatos, é importante que essa linha de raciocínio seja desmistificada para que a
indústria possa competir de frente com grandes nomes e se torne referência em termos de
criatividade e inovação.
2 Metodologia
Foram adotados os métodos de pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, já que foi
exposto como a For Us Studios foi formada, mesmo com os problemas observados durante
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a análise teórica deste trabalho e como aconteceu tal fenômeno. Também foi adotado o
método de pesquisa de campo único, pois a principal ideia deste projeto é ver quais são os
métodos de execução para a produção do produto e o que deve ser modificado ou
removido do processo a fim de conseguir bons resultados a partir da empresa For Us
Studios, o qual foi indicada por um dos sócios da Playbor, que tem o intuito do incentivo a
criar um game para empoderar as minorias.
O universo dessa pesquisa foi a For Us Studios, que possui um total de 8 funcionários
sendo eles: um game designer e designer de interface e responsável pela idealização do
estúdio; programador líder; animador 3D; gerente de projetos e level designer; compositor e
sound designer; modelador 3D; artista 2D e diretor de marketing.
A amostra desta pesquisa de campo foi categorizada como não probabilística ou
acessibilidade, com a participação direta da For Us Studios, que foi o universo estudado
amostral.
A entrevista foi elaborada através do roteiro de entrevista que foi aplicado aos 02 membros
responsáveis pelo projeto e pela idealização do estúdio e o formulário que foi respondido
pelos moradores da capital para a análise do seu público-alvo e seus interesses com o
produto que eles pretendem produzir e a busca de dados mais concretos para verificar o
índice de fatores que forem necessários para se analisar a necessidade, interesse e
vontade dos possíveis clientes da For Us Studios.
Os formulários foram adotados para a busca de estatísticas quantitativas, pois a For Us
Studios visa um público de nicho e tal formulário verificou se os clientes se interessam pela
ideia, produto e conceito da empresa e precisa de dados mais concretos se o produto será
bem aceito ou não.
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Esse projeto realizou uma análise de dados qualitativa-quantitativa, por haver a
necessidade de colher dados de interessados pela empresa para a avaliação e
interpretação dos dados para a proposta de mudanças na For Us Studios e seus produtos
desenvolvidos na empresa.
3 Resultados e discussão
Nos dias 28 de julho, 6, 20 e 27 de agosto de 2017 foi realizada uma pesquisa indireta com
algumas pessoas presentes em alguns pontos de Belo Horizonte, com o intuito de verificar
se o produto “Na Batida” é viável para a venda para um público diverso. No dia 6 de abril
foram respondidos 100 formulários na busca pela pesquisa sobre o produto. Além da
pesquisa aleatória com pessoas no bairro Savassi de Belo Horizonte, foram entrevistados
os 02 idealizadores do produto. Isto se deu, por meio da aplicação de um roteiro de
entrevista.
3.1 Entrevista
A entrevista foi realizada com dois dos membros da equipe de desenvolvimento do game
“Na Batida” para analisar o conceito por trás do game, da empresa, as principais
dificuldades encontradas e a experiência de ser um dos inscritos no processo de préaceleração da Playbor.
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•

Conceito

O conceito por trás da Playbor veio a partir de um dos membros que se declara
homossexual e que criou a proposta da For Us de abordar as minorias no mundo dos
games. Enquanto era um universitário da PUC Minas, uma das tarefas exigia fazer um
game para deficientes físicos, o qual necessitou ele estudar assuntos os quais não estava
familiarizado como, por exemplo, a pedagogia. Isso se mostrou um diferencial, já que a
maioria preferia fazer games para o entretenimento do que para a educação. Após algum
tempo estudando, a necessidade de criar algum game que representasse grupos que não
fossem tão padronizados, sendo porta-voz de representar a pluralidade da pessoas no
mundo dos games.
•

Objetivo do projeto

O game é a principal porta de entrada para a For Us Studios se tornar um estúdio que
valoriza a pluralidades no mundo dos games para que todos possam ter chance de trihar
seus próprios caminhos.
•

A pré-aceleração

De acordo com os membros, foi o primeiro passo para a criação do projeto. Com a préaceleração, a gama de informação se expandiu para criar um produto que representasse
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seus ideais, já que lhes deu contato com pessoas que estão bem informadas nessa área e
passou informações valiosas na produção do game. Um dos idealizadores passou pelo
processo de pré-aceleração da Playbor antes de criar o game “Na Batida” e estava
familiarizado com a estrutura do processo; porém, apenas nesse ele conseguiu criar algo
que valorizasse o conceito de valorizar as minorias, já que ele faz parte desse grupo e se
sente a vontade de falar sobre ele de forma divertida, sem a necessidade de acreditar que
vai englobar a todos, mas fazer o seu melhor pra tornar essas pessoas mais evidenciáveis
ao mundo dos games que ele considera machista.
•

Dificuldades percebidas

Com o decorrer do projeto, as dificuldades são expostas por alguns fatores que precisam
ser contornados. De acordo com os entrevistados, seu maior desafio é a captação de
recursos, já que o projeto de pré-aceleração ele beneficia com um investimento após o final
do processo e após passar pelas etapas, o que dificulta manter a equipe pela falta de
salário para manter sua segurança, suas necessidades e outros fatores para a preservação
dos mesmos no dia-a- dia. Outro ponto que apresenta certa dificuldade foi encontrar
músicas para compor a discografia do game. A ideia era ter músicas diversas que
espelhassem diversos ritmos, mas pedir permissão para não ter problemas com direitos
autorais torna-se um empecilho que depende do idealizador permitir usar a obra em um
game, já que com a falta de um caixa não permitiria que eles possam pagar para utilizar
tais obras. Um dos entrevistados disse que cogitou a possibilidade de colocar as músicas
de uma artista da capital de Minas Gerais para compor a lista, mas dependia da permissão
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dela para inserir o projeto, o que deixou evidente o bloqueio para ter produtos mais únicos e
menos dependentes de free sources.
4.2 Formulário
O formulário aplicado foi estruturado, sendo que, as questões de 5 e 6 são respondidas de
acordo com a resposta da questão 4.
Gráfico 1 - Gênero

Masculino
40%
60%

Feminino

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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O Gráfico 1 apresenta a distribuição da amostra por gênero: 40% deles são do sexo
masculino e 60% do sexo feminino.
Gráfico 2 – Estado Civil

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

O estado civil dos entrevistados teve maior destaque aos solteiros, totalizando 60% deles,
seguidos pelos casados (31%), separados (5%) e união estável (4%), conforme demonstra
o gráfico 2. Nenhum membro da amostra disse ser viúvo.
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Gráfico 3 - Idade

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

Em relação à idade dos componentes da amostra, o gráfico 3 mostra um percentual de
25% dos entrevistados tem idade entre 18 a 25 anos; 24%, entre 26 e 35 anos; 16%,
menos de 18 anos; 13%, entre 36 e 45 anos; 9%, entre 46 e 55 anos; e 13%, mais de 55
anos de idade.
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Gráfico 4 – Interesse por games

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

O Gráfico 4 demonstra o interesse por games dos entrevistados e 45% demonstrou mínimo
interesse, 22% tem muito interesse, 20% possui interesse, 9% tem bastante interesse e 4%
tem pouco interesse.
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Gráfico 5 - Interesse por games no estilo musical ou de ritmo

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

O Gráfico 5 foi respondido por pessoas que demonstraram possuir interesse por games,
sendo 30% tendo muito interesse; 29% tendo mínimo interesse; 15% tendo pouco e
bastante interesse; e 11% possui interesse, totalizando 51 dos entrevistados que se
enquadram nessa questão do gênero do produto.
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Gráfico 6 - Presentearia alguém com um game no estilo musical ou de ritmo

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

O Gráfico 6 foi respondido por pessoas que demonstram pouco interesse ou menos por
games, sendo que 68% disseram que presenteariam alguém com esse game e 32% não
presenteariam alguém com esse game, totalizando 49 dos entrevistados que se enquadram
nessa questão do gênero do produto.
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Gráfico 7 – Conceito do game

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

O Gráfico 7 ressalta o conceito game em que se classifica como no estilo musical com
ênfase competitiva, onde jogadores competem em times de 4 membros ou menos cada,
onde cada personagem tem um poder ou habilidade diferentes em busca de destaque no
mundo em que vive. Ele demonstra que 36% demonstrou mínimo interesse, 24% possui
interesse, 18% bastante interesse, 13% mito interesse e 9% pouco interesse.
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Gráfico 8 – Diferencial do game

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

O Gráfico 8 ressalta o diferencial do game que dá ênfase a personagens com diversas
personalidades e características diferentes da maioria como drag queens, deficientes
físicos, raças, entre outros. Nessa questão, 27% dos entrevistados demonstraram mínimo
interesse e bastante interesse, 24% possui interesse e 22% possui muito interesse.
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Gráfico 9 - Preferência aos da concorrência

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

O Gráfico 9 questiona os entrevistados sobre as preferências de produto, 56% não
souberam responder, 22% ressaltam as músicas como diferencial, 13% a mecânica do
jogo, 5% a popularidade, 2% os personagens e 2% não preferiria.
No final, conclui-se que apesar de ser um produto com destaque bem interessante por suas
características, nota-se que o conteúdo musical é mais levado em consideração, fazendo
com que esse seja seu principal foco no desenvolvimento no produto final, sendo suas
outras características consideradas um valor agregador positivo e que estimula sua
aquisição.
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3.3 Comentários e sugestões complementares
Apesar dos gráficos demonstrarem que o produto em si não é tão atrativo ao olhar público,
boa parte dos entrevistados declarou que a ideia é bem interessante, mas não consumiriam
esse tipo de produto, o que demonstra boa aceitação do público. Outras características que
modificara o resultado foi o fato de o game demonstrar personagens bastante integradores,
o que significou um aumento no interesse do game que contraria os números se olhados a
partir desses gráficos. Dos 100 entrevistados, apenas 1 demonstrou descontentamento
com a ideia. A questão 9 ressalta que muitos não sabem dizer o que poderia ser um
diferencial par o game, demonstrando que existe a possibilidade de influenciar o público a
partir de um bom conceito, produto e diversão; porém, a música também deve ser um ponto
que deverá ter cuidado nesse tipo de produto.
Considerações finais
Com este trabalho, desenvolveu-se uma análise contemporânea da indústria de games no
país, para verificar como o seu mercado é avaliado em vários de seus pontos, tanto dos
consumidores quanto dos seus investidores, e as dificuldades encontradas por todos
aqueles que desejam se aprofundar nesse mercado pouco explorado no Brasil. Também
foram explorados os avanços do DO no mercado de games, a pré-aceleração como apoio a
esses novos empreendedores que buscam sucesso comercial e artístico, as necessidades
para se abrir uma empresa desse tipo e suas dificuldades encontradas.
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A empresa de games ainda apresenta complicações em sua abertura caso o produto não
esteja pronto, sendo um investimento que precisa de dedicação e tempo antes de ser
colocado à venda, precisando de uma captação de caixa para que exista maior segurança
para a preservação da equipe. Algumas das possibilidades de angariar fundos para o caixa
é a possibilidade de criar algum tipo de material para outros desenvolvedores como os
assets (recursos que complementam um projeto) ou captar dinheiro por meio de
crowdfunding ou investimentos-anjo. Com relação ao produto, os resultados adquiridos
presumem que o produto é bem aceito ao público diverso como visto nos gráficos 7 e 8, em
que se presume que suas características são melhor avaliadas pelo público pelo seu
caráter técnico do que agregado se considerarmos apenas o tipo de game. Também se
verificou que o público não tem muita certeza do que poderia lhes atrair (como visto no
gráfico 9), mostrando que tal diferencial poderia estimulá-los a comprar ou presentear
alguém, desde que não perca sua qualidade técnica.
A partir desses conceitos, verifica-se que a indústria de games tem potencial para a criação
de produtos únicos e diversos para um grupo amplo de indivíduos, onde grande parte dos
seus recursos são criativos, agregando valor ao seu público para seu consumo. Com isso,
o principal desafio dessa indústria é a sua constante adaptação e evolução de seus
processos, dando aos seus clientes novos produtos diversos e os fidelizando a empresa a
manter seu bom trabalho perante a indústria.
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DO JOGO THE SIMS 4 À WEB SÉRIE GIRLS IN THE HOUSE
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Resumo: Os diferentes formatos narrativos expressos em games acabam por produzir
subjetividades diversas, que coadunam com questões do cotidiano. O objetivo deste trabalho é
compreender como se dá a construção narrativa da web série Girls in the House, a partir da
adaptação do jogo The Sims 4. Utilizamos como corpus de análise a primeira temporada da web
série, examinando, de forma acurada, elementos de ordem narrativa trabalhadas em sua construção
ficcional. A análise de conteúdo, amparada em Laurence Bardin (2011), é a metodologia aqui
empregada, em uma abordagem qualitativa. Como aporte teórico principal, dispomos dos autores
Henry Jenkins, Robert McKee, Jean Burgess e Joshua Green, Johan Huizinga, Marcos Braga e
Paula Sibilia.
Palavras-Chave: Ficção de Fãs. Game. Girls in the House. Youtube. Web série.
Doutoranda em Mídia e Tecnologia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).
Integrante do Grupo de Pesquisa em Mídia e Gênero – CHISPAG (UFS) e Pensamento Comunicacional Latino
Americano – PCLA (UNESP). E-mail: alinelisboa.silva@gmail.com
44 Graduando do curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe-UFS. E-mail: flaviously@gmail.com.
45 Graduanda do curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe-UFS. E-mail: alicejor@outlook.com
43

Sumário

191

GAMES E GAMIFICAÇÃO

Introdução
Produções simbólicas, de subjetividades e experiências do cotidiano são alguns aspectos
possíveis presentes na construção de narrativas advindas de games. Em nosso trabalho
buscamos compreender como se dá a construção narrativa da web série Girls in the House,
a partir da adaptação e recriação do jogo The Sims 4. A proposta traz à tona uma
discussão pertinente acerca de narrativas híbridas e como o Youtube se tornou um espaço
propício à difusão de produções da cultura amadora, em especial ficções de fãs.
Durante a análise, examinamos, primeiramente, a linguagem do game e suas
especificidades apresentadas; de que modo os interatores se relacionam com o jogo e com
as dinâmicas estruturais apresentadas por ele; além de relacionarmos os conceitos de jogo
e cotidiano, trabalhados por Huizinga (1971) e Braga (2009), respectivamente.
Em seguida passamos à análise do corpus da pesquisa, a primeira temporada de Girls in
the House, investigando, de modo mais acurado, como o produto em questão desenvolve
seu estilo de narrativa; quais elementos presentes no game influenciam diretamente na
construção da história e quais referências Raony Phillips, realizador da web série, utiliza na
criação do universo cultural da mesma.
Como proposta metodológica, recorremos à análise de conteúdo, em uma abordagem
qualitativa de Laurence Bardin (2011), destacando aspectos de construção narrativa no
jogo The Sims 4 e cenas selecionadas da web série Girls in the House, que estabelecem
relação com produções de sentido diante do cotidiano.
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Criação alternativa em ficção de fãs
Criar é um processo dinâmico. Gradativamente, a relação intrínseca entre produtores e
consumidores de conteúdo na web se apresenta como algo menos verticalizado,
possibilitando a existência de uma economia criativa pautada em uma lógica da cultura
participativa, ampliando assim as colaborações advindas de quem antes só consumia.
A crescente onda de populares em seus diversos canais no Youtube, com as mais variadas
temáticas abordadas, serve de exemplo para ilustrar como a internet tem possibilitado uma
participação mais efetiva, em detrimento dos grandes conglomerados midiáticos
tradicionais, delimitados por funções massivas (LEMOS, 2010), ou seja, em que há controle
sobre o pólo de emissão.
A criação alternativa funciona como uma remodelação do que é produzido pela indústria
cultural, permitindo aos participantes, funcionarem, muitas vezes, como consumidores e
produtores ao mesmo tempo. Essas mudanças refletem no modo como consumimos
conteúdos através dos meios de comunicação. A convergência, como afirma o próprio
Jenkins (2009), não ocorre apenas em nossos dispositivos, mas, sobretudo, em nossas
mentes, influenciando, diretamente, na construção de uma lógica cultural diferenciada do
que existia há décadas. Agora consumimos mais ativamente, colaboramos e recriamos do
modo como desejamos, a partir de relações afetivas estabelecidas com marcas,
personagens e conteúdos resultantes da indústria cultural.
Se antes tínhamos produções caseiras feitas por fãs que não intimidavam a grande mídia,
agora essas produções vêm à tona, confrontando inclusive a mídia tradicional. Isso se
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deve, sobretudo, às mudanças ocasionadas pela cultura da convergência, onde os papéis
de consumidores e produtores de conteúdo se invertem a todo o momento, ainda que cada
um deles apresente graus de influência em maior ou menor escala.
Neste sentido, a cultura de fãs revela potencialidades de criações alternativas até então
raramente distribuídas de modo coletivo. Reinvenções que ativam novos processos
criativos e dinâmicos podem ser encontradas em formatos diversos como gifs animados,
memes, fan fictions, mashups de músicas e vídeos, web séries, dentre outros. No entanto,
em nosso trabalho, temos como foco a proposta de analisar o processo de adaptação do
jogo The Sims 4 à web série Girls in the House, criada por Raony Phillips, onde
percebemos a construção de uma narrativa híbrida, que transita entre a linguagem do game
e da ficção seriada, aqui em um formato de web série.
A fan fiction ou ficção de fã é uma narrativa que se apropria de personagens e enredos já
criados, a fim de construir outros universos que explorem de modo diferenciado ou mais
aprofundado o que já existe, sem, no entanto, ferir a questão dos direitos autorais ou obter
lucros. Este é o caso de Girls in the House, inspirada, segundo seu criador, em um anime
chamado Love Hina46, no entanto a narrativa foi construída com base em roteiros feitos
pelo próprio Raony, que alega ser fã de games de simulação da vida real.
A prática de fan fictions possui também uma espécie de economia criativa própria,
resultando na construção de um capital social (JENKINS, 2015), altamente valorizado por

46

Um mangá que se tornou anime japonês, em que quase todas as personagens são mulheres, entretanto um dos
protagonistas é masculino. Love Hina é inspirada em jogos de simuladores de romance, servindo de inspiração a
Raony Phillips para criação de Girls in the House.
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quem produz esses conteúdos. Essa questão do capital social envolve, por exemplo,
aspectos como visibilidade e prestígio diante da comunidade fandom, agregando valor à
posição que o produtor de conteúdo ocupa em relação ao grupo de fãs. No entanto, essa
nova economia das fan fictions começa a ganhar novo sentido, a partir do momento em que
empresas como a Amazon dedica um espaço à publicação de fanfics autorizadas47.
Passamos por um momento de transição desse tipo de economia criativa, que não somente
desenvolve um capital social de notoriedade e prestígio para os fãs produtores, mas
também permite a eles a lucratividade sobre as vendas de suas produções, ocasionando
assim discussões polêmicas sobre o papel do fã produtor e da cultura de fãs como
oportunidade de negócio.
Essas oportunidades se dão, justamente, porque há quem escute, assista ou leia
conteúdos produzidos por fãs, ou seja, o fator audiência é significativo para que a produção
e circulação desses conteúdos tenham, de fato, visibilidade e, por vezes, lucro. Embora, a
prática de escrita de fãs, se dê necessariamente ainda em um foco voltado ao capital
social, podendo ou não, gerar rentabilidade aos fãs produtores. Percebemos essa
possibilidade, por exemplo, em produções voltadas ao Youtube, onde canais são
alimentados com conteúdos criados por fãs com o intuito de fornecer informações, debater
ou simplesmente recriar histórias ligadas às celebridades ou a produtos oficiais, como
filmes, histórias em quadrinhos, games, dentre outros.

47Amazon

lança plataforma para publicação e venda de fanfics. Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/cadernog/amazon-lanca-plataforma-para-publicacao-e-venda-de-fanfics-f20ywsm2ps7i1sprpgiupnpse
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Canais como o LarimanoellaTV,48 relacionado à atriz mirim brasileira Larissa Manoela ou
ainda o DC Fans49, concernente aos conteúdos produzidos pela editora norte-americana de
história em quadrinhos DC Comics, servem de exemplo para ilustrar como a web tem
funcionado como meio eficiente de distribuição à produção cultural amadora. Os fãs
encontram no Youtube um espaço propício ao compartilhamento de suas criações
alternativas e isso se deve, sobretudo, porque o site de streaming proporciona aos seus
colaboradores os mais variados tipos de usos dessa plataforma:
Assim como milhões de outras pessoas, nós mesmos usamos o Youtube desse modo –
assistimos vídeos depois que os encontramos por acaso em blogs ou clicamos nos links
enviados por amigos para nossos e-mails, passando-os adiante para outros. Temos nossos
próprios canais no Youtube e até mesmo gravamos e/ou fazemos upload de um vídeo para
contribuir com o arquivo em crescimento do material disponível ali. (BURGESS & GREEN,
2009, p. 26).

Esse cenário tão diversificado propiciado pelo Youtube nos incita a perceber o site como
um espaço que vem alterando “relações de poder entre os segmentos de mercado da mídia
e seus consumidores”, como afirmam Burgess & Green (2009, p. 28). Essa perspectiva
delineia uma proposta de categorizar o Youtube também como plataforma favorável à
prática da cultura participativa, em que os papéis de consumidores e produtores se
imbricam a todo o momento, cumprindo a promessa básica da marca, “Broadcast yourself”,
48
49

Canal LarimanoellaTV: https://www.youtube.com/channel/UCKmPJaQrd--hu5YN5pgPEQg
Canal DC Fans: https://www.youtube.com/channel/UC2Ua5arV3Xl5eoDjeP1tvng/about
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isto é, “transmita-se”; prerrogativa essa que acaba confluindo ideologicamente com o “Do it
yourself50”, ou “faça você mesmo”, amparados na valorização e democratização da
produção amadora.
Youtube, experimentação e compartilhamento: do game à web série
Compreender o Youtube apenas como espaço propício ao cenário comercial das novas
mídias ou somente como ambiente favorável à criatividade da produção amadora é limitarse, veementemente, diante do que de fato se tornou a plataforma de streaming. Faz-se
necessário compreender o Youtube como um meio de produção de significados, que
apresenta em sua totalidade discursos e ideologias diferenciadas, resultantes de produções
oficiais e amadoras.
Além disso, é fundamental salientar aqui a importância da audiência e dos usos cotidianos
em relação a esta mídia, que vão desde conteúdos criados por usuários, até conteúdos de
mídias tradicionais, sendo que no primeiro caso, segundo Burgess & Green (2009),
encontramos boa parte do material hospedado no site constituído por vlogs; vídeos de fãs
(musicais ou performances); cenas da vida cotidiana; conteúdo informativo (jornalístico,
entrevistas, análises de filmes, séries, etc.). Isso demonstra, de forma bastante sucinta,
como o Youtube se caracteriza por apresentar práticas tão diversas de seus usuários,

50

O Do it yourself possui relação direta com a produção dos fãs, já que essa prerrogativa dialoga com a prática da
mídia amadora e da cultura participativa, estimulando os fãs a produzirem seus próprios conteúdos, a partir das
versões oficiais.
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associada à versatilidade da cultura popular na contemporaneidade.
Dentro da perspectiva de compartilhamento da experimentação com jogos no Youtube,
encontra-se a produção caseira de Raony Phillips, Girls in the House. Criada em 2014, a
narrativa da web série se desenvolve na cidade fictícia de Willow Creek, mais precisamente
na Pensão da Tia Ruiva, onde vivem e trabalham as protagonistas Alex - responsável pelas
refeições da Pensão; Honey - gerente da Pensão, que cuida da parte administrativa e
financeira; e Duny - responsável pelo marketing. Com diálogos rápidos, palavrões, gírias e
memes, Girls in the House costura o enredo com diversas referências à cultura pop, desde
elementos simples, com as personagens conversando sobre alguma personalidade, até a
aparição de Sims representando pessoas famosas.
Figura 01 – Protagonistas da web série Girls in the House

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pF8ZbP81HAA

Sumário

198

GAMES E GAMIFICAÇÃO

A web série, que em 2016 ganhou uma versão de esquete para ser exibida na TV fechada,
através da emissora TNT, durante o Oscar, faz parte do canal Rao TV51 no Youtube, criado
por Raony, que acumula pouco mais de um milhão e 300 mil seguidores. A experimentação
aqui se dá a partir de capturas de comandos do jogo The Sims 4, em que Raony, de acordo
com a experiência possibilitada pelo jogo, cria situações específicas com os Sims, dando
vida aos roteiros de suas histórias a cada episódio. A quarta versão do jogo é a mais atual
e permite ao gamer criar personagens com características físicas e personalidades
diferenciadas, ampliando os ambientes que os Sims podem frequentar, além de
personalizar os avatares, de acordo com as necessidades fisiológicas e emocionais
desejadas.
Além do jogo instalado em seu computador, Raony faz uso também de mais alguns
softwares para captação das imagens, gravação de áudios, edição e montagem. Aspectos
como enquadramentos, planos, ângulos, próprios da linguagem cinematográfica, também
são trabalhados na construção da web série. O destaque vai, no entanto, para a trilha
sonora, também feita por Raony, outro elemento considerado original e criativo pelos
espectadores.
A franquia de jogos The Sims, lançada nos anos 2000 pela distribuidora de games Maxis,
foi desenvolvida por William Ralph Wright e tem como principal objetivo a simulação da vida
real. De acordo com Leite (2013, p. 7), “as histórias de vida dos Sims vão sendo
construídas e modificadas conforme as ações dos interatores – lojas, vizinhos, casas,
lugares de festas, parques ao ar livre, praia, diferentes mundos e dezenas de eventos,
51

Fonte: https://www.youtube.com/user/raonyphillips/about
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incrementam o ambiente simulado”; e essa é uma das motivações que levam Raony a
utilizar o jogo como base para adaptar suas histórias.
A versão mais atual de The Sims (lançada em 2014) possibilita ao criador de Girls in the
House que customize suas personagens, os ambientes e as experiências do jogo, como
observamos nas adaptações feitas para a web série nas três temporadas, em que alguns
dos Sims criados são personalidades conhecidas com rápidas participações, como é o caso
de Lana Del Rey no episódio Strange events52, da primeira temporada, ou ainda Kim
Kardashian, também na primeira temporada, no episódio Revenge play53. Outra
possibilidade interessante concedida pela experiência expandida do jogo é a criação de
figurinos e cenários específicos que se encaixam perfeitamente de acordo com a narrativa
criada por Raony, ampliando assim ao gamer o leque de opções para a construção das
histórias.
Apesar de Girls in the House ser o foco de análise do nosso trabalho, ela não é a única web
série adaptada do jogo The sims 4. Exemplos como Better Beware, criada por Steven Cruz
do canal Vaka Loka54 e Little witches, realizada por Patrick Oliveira – canal Tele Rick55–
também vêm despontando na rede entre os fãs de The sims.
Entretanto, percebemos que tanto Better Beware, quanto Little witches acabam se
inspirando no trabalho de Raony, sobretudo porque utilizam, basicamente, os mesmos
recursos na criação de suas propostas. Em Better Beware, por exemplo, Steven Cruz
52

Fonte:
Fonte:
54 Fonte:
55 Fonte:
53
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também faz a dublagem de todas as personagens e cria um universo próprio para os Sims,
personificando-os, estilizando-os e adaptando os comandos do jogo de acordo com as
situações pré-estabelecidas em seus roteiros. O mesmo acontece com Little witches,
apesar de suas histórias serem completamente diferentes da web série de Raony Phillips.
Muito embora, o que de fato se torna relevante em nossa discussão é perceber como as
Simséries56 se constituem em uma espécie de tendência em adaptações de jogos para a
linguagem da web série, tencionando a concepção de novas possibilidades narrativas
audiovisuais no ciberespaço.
Neste sentido, encontramos no Youtube um ambiente favorável à distribuição da produção
cultural dos fãs de jogos simuladores da vida real, como The Sims, já que a plataforma de
streaming, muito longe de ser apenas um depositário de conteúdos diversos, é
compreendida aqui como um lócus oportuno ao compartilhamento da produção de
subjetividades na rede (SIBILIA, 2016). E é desta forma que vislumbramos a criação
desses modelos narrativos diferenciados, os quais interpelam a realidade a partir de outras
perspectivas; neste caso utilizando o ambiente simulado do jogo como forma de expressar
as relações que os cercam, diante de seus cotidianos.
Adaptação e recriação do jogo The Sims 4
Antes mesmo de adentrarmos na análise dos aspectos narrativos que permeiam o jogo The
Sims e sua adaptação para a linguagem de web série em Girls in the House, é importante
56

Simséries são web séries realizadas a partir do jogo The Sims.
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salientar que em nosso trabalho compreendemos o jogo em uma acepção próxima a
Huizinga (1971), ou seja, como um fenômeno cultural que promove a sociabilidade entre os
interatores. Aqui percebemos o ato de jogar como ação lúdica que envolve costumes e
hábitos culturais diferenciados, os quais estão intrinsecamente interligados ao cotidiano dos
sujeitos. E por cotidiano entendemos que o mesmo, “figura-se como uma arena de saberes
na qual as práticas estão marcadas pela heterogeneidade do ambiente e pela dinâmica dos
elementos que compõem o seu corpus.” (BRAGA, 2009, p. 25), isto é, interpretamos
cotidiano, deste modo, em uma lógica de vivência de uma relação espaço-temporal.
Neste sentido, buscamos relacionar os conceitos de jogo e cotidiano ainda em uma
acepção de Braga (2009), quando o mesmo destaca que ambos estão integrados a partir
do momento que permitem aos sujeitos estabelecer relações, competir entre si, fazer
negociações ou ainda interpretar novas visões de mundo, de acordo com os sentidos
percebidos por eles.
Com base em suas referências culturais, os gamers reformulam determinados aspectos
programados de The Sims, simulando situações cotidianas das personagens de acordo
com suas experiências, chegando até mesmo a expandir o universo de suas recriações de
acordo com referências da cultura pop e outros elementos mainstream, como é o caso de
Girls in the House, que antes de se tornar web série é acima de tudo uma experiência
criada a partir do jogo.
Em entrevista ao site Café radioativo57, Raony Phillips conta que as personagens criadas
são inspiradas em sua própria personalidade e em atitudes as quais ele não tem coragem
57

Fonte: http://www.caferadioativo.com/2016/07/raony-phillips-a-mente-de-girls-in-the-house/
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de fazer, como falar “verdades na cara”. Segundo ele, a personagem Duny58, de maior
destaque na web série, serve como válvula de escape neste sentido. Constatamos assim,
que muito além da ação programática do jogo em relação à simulação da vida real, os
interatores expressam em suas narrativas sentimentos, ideias, comportamentos e desejos
que gostariam de exercer pessoalmente. Cria-se uma espécie de alter ego do jogador
(SIBILIA, 2016), aqui representado por uma de suas personagens em Girls in the House.
A proposta de The Sims surge de forma ousada e diferenciada em relação aos jogos de
simulação. Tecnicamente não é um jogo o qual se pode vencer, apenas tornar cada vez
mais complexo o universo criado pelo interator, ampliando suas possibilidades de acordo
com as expansões compradas ao longo das fases. A segunda versão do jogo foi lançada
em 2004, quatro anos após a primeira, a qual inicialmente não era on-line; a terceira versão
saiu em 2009 apresentando uma alta complexidade programática de inteligência artificial,
além de um aperfeiçoamento gráfico em relação às antecedentes.
No entanto, é em The Sims 4, versão mais atual lançada em 2014, que percebemos como
a usabilidade do jogo figura em uma instância ainda mais ampliada, possibilitando um nível
de jogabilidade59 considerado mais realista, na acepção de games simuladores. Todavia, o
que difere a versão mais atual das demais é a liberdade quase irrestrita permitida ao
participante, em que o mesmo pode explorar de modo mais detalhado o universo dos Sims,
criando personalidades extremamente complexas, construindo e decorando ambientes com
muito mais opções, além de personalizar as criações e restringi-las somente ao próprio uso,
como é feito em Girls in the House por Raony, com suas personagens.
58
59

Quem é Duny? Fonte: http://girlsinthehouse.wikia.com/wiki/Duny
Segundo Vanucchi, H; Prado, Gilberto (2010), “é a virtude que um jogo possui para ser fácil e intuitivo de se jogar.”
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O aperfeiçoamento do jogo opera não apenas em uma instância programática e gráfica de
simulação, mas, sobretudo, em uma perspectiva narrativa, a fim de propiciar aos gamers o
desenvolvimento de histórias mais pessoais e singulares. Entretanto, em The Sims algumas
regras e normas de conduta devem ser sempre respeitadas, não permitindo aos jogadores
infringi-las, como por exemplo, usar os avatares para se relacionar sem qualquer laço
afetivo, ou ainda questões mais sérias como pedofilia, roubo, estupro, dentre outros.
O modus vivendi adotado pelo software estabelece condições para se criar um ambiente
favorável de bem-estar aos personagens no jogo. No entanto, nem sempre hábitos e
costumes, possibilitados às praticas dos avatares, são de ordem universal em todos os
países os quais o jogo é distribuído. Locais como Índia, China, Japão ou Arábia Saudita são
exemplos de como algumas normas podem não ser reconhecidas e, inclusive, rejeitadas
pelos participantes.
Conforme discutimos anteriormente, percebemos aqui uma relação direta entre aspectos do
jogo e do cotidiano, reverberando assim em novas roupagens para o universo dos Sims,
dando origem, por exemplo, a web séries ou Simséries, como são chamadas pelos próprios
espectadores. E neste sentido, adentramos agora em uma análise mais aprofundada
acerca da narrativa de Girls in the House, foco do trabalho em questão.
Narrativa híbrida em Girls in the House
Em The Sims 4 a narrativa é iniciada a partir do mundo de origem escolhido pelo jogador
para que seu universo Sim seja desenvolvido. Bairros e ambientes devem ser criados para
que os avatares iniciem a interação. Para isso é preciso constituir um ambiente familiar e
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proporcionar aos Sims uma formação de carreiras, que na versão mais atual ganhou
opções extras de expansões, as quais podem ser compradas pelos participantes. A
complexidade narrativa vai ganhando espaço à medida que o participante cresce no jogo e
atinge novas fases.
No caso de Girls in the House, o mundo escolhido foi Willow Creek, onde se situa a pensão
da Tia Ruiva. A história se desenvolve em um bairro não identificado, o destaque fica para
as personagens e as situações vivenciadas durante as temporadas. Para isso, Raony cria
alguns ambientes como hospitais, presídios, lanchonetes, restaurantes, fazendas e até
mesmo espaços de festas e concursos, tudo com o intuito de desenvolver acontecimentos
pertinentes ao roteiro criado para a web série.
Em relação às personagens criadas no jogo, percebemos que isso acontece em um
segundo momento, quando já temos alguns ambientes de vivência definidos. A partir da
edição do avatar, é possível escolher um Sim que já exista no sistema ou personalizá-lo de
acordo com as pretensões do jogador. As escolhas vão desde a cor da pele, dos olhos e
formato do rosto, até o nome e estilo das roupas utilizadas. Neste sentido, observamos que
em Girls in the House os fenótipos selecionados para compor a construção das
personagens dialogam diretamente com a proposta da web série em criar protagonistas
com personalidades bastante diversas – a tímida e romântica, Alex; a organizada e
equilibrada, Honey e a debochada e exibida, Duny - além de personagens secundários que
contemplam o tom humorístico da narrativa.
O universo da cultura pop serve de forte referência à web série criada por Raony. Em
análise mais aprofundada da narrativa, constatamos que situações polêmicas com
celebridades como Taylor Swift ou Kim Kardashian foram utilizadas como inspirações para
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o desenvolvimento de conteúdos específicos na web série. Além disso, gírias e expressões
que se transformaram em memes aparecem o tempo todo em Girls in the House,
caracterizando-a como um produto rico em apresentar uma intertextualidade narrativa com
situações atuais.
A análise qualitativa em questão utiliza como corpus a primeira temporada, que vai de 19
de novembro de 2014 a 01 de fevereiro de 2015. Composta por nove episódios, essa
temporada inicia com a apresentação da Pensão da Tia Ruiva, cenário principal de
desenvolvimento da história, e das personagens centrais – Alex, Duny e Honey – onde são
apresentadas as funções de cada uma delas. A vinheta, que contém uma trilha bem
humorada e com situações vivenciadas pelas protagonistas, possui uma letra60 que se
refere diretamente ao clima proposto por Raony, muita diversão, confusões e tendo como
foco a amizade entre as garotas da pensão.
O episódio piloto, intitulado “Date night”, traduzido como “Encontro noturno”, se refere a
uma das situações principais que se desenvolvem durante o mesmo. A história inicia na
própria pensão, com as três protagonistas conversando coisas triviais e já mostrando suas
personalidades, de acordo com seus discursos e comportamentos. À medida que novos
personagens vão surgindo na narrativa, percebemos que a mesma se desenvolve em um
processo de significação entre ambientes, personagens e estrutura da história. Isso nos
remete ao fato de que Raony busca criar “brechas” (MCKEE, 2011, p. 175), ou seja,
lacunas necessárias entre o que o espectador espera acontecer e o que realmente
acontece. Neste sentido, podemos afirmar que a narrativa da web série é construída em
uma acepção clássica, com início, meio e fim; com respostas para as questões que se
60

Letra da vinheta de abertura de Girls in the House: https://www.letras.mus.br/raony-phillips/girls-in-the-house/
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iniciaram e dando margem ao que teóricos de roteiro consideram fundamental: criar ligação
com o público.
Percebemos que esse trabalho de conexão com o espectador é realizado em diversos
momentos na Simsérie, um exemplo disso no episódio piloto é quando Alex, uma das
protagonistas, pede ajuda às amigas para se sair bem durante seu encontro com James
Roberto, personagem considerado sedutor na história, cujo nome faz alusão aos galãs de
novelas mexicanas. Aqui, o criador de Girls in the House, apropria-se de todo um contexto
da cultura pop, americana e latina, para criar elos com espectadores que consomem
produtos inseridos nessa conjuntura, promovendo também uma espécie de envolvimento
emocional através da empatia com a personagem, ou seja, “a ligação vicária entre nós
mesmos e um ser humano ficcional”. (MCKEE, 2011, p. 141).
Outro momento, ainda no primeiro episódio, em que observamos a criação de estratégias
de ligação com o público em relação ao universo mainstream61 é quando Duny participa de
uma seleção em um reality show bastante conhecido, o American Idol62. Situações
adversas acontecem, como o fato dela desejar à outra participante que ela perca ou ainda
quando canta muito mal em frente aos jurados e solta palavrões diante deles. Neste caso, a
técnica do protagonista ser empático, mas não necessariamente simpático (MCKEE, 2011),
é levada em consideração. A personagem Duny acaba por criar um nível de identificação
extrema com quem assiste a Girls in the House, sobretudo porque há um reconhecimento
deste segundo com a primeira. Essa competência pode ser atribuída à personagem, por
exemplo, pelo fato da mesma possuir um tom cômico característico ou ainda por agir
61
62

Termo usado para definir tendência ou moda corrente da época, que seja bastante usual do universo popular.
Programa americano que tem como premissa a competição musical entre calouros.
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conforme muitos espectadores gostariam de fazê-lo em diversas situações, mas não
possuem tamanha ousadia para tanto.
Algo característico em Girls in the House é seu tom de mistério. No segundo episódio, a
narrativa apresenta uma personagem misteriosa que dá início à trama central da primeira
temporada, a qual gira em torno de “estranhos eventos” ou “Strange events”, título do
episódio em questão. Novos personagens acabam surgindo neste episódio e
movimentando a história, criando assim o que McKee (2011, p. 200) intitula de
“complicações progressivas”, isto é, construir sucessões de eventos, que apresentem
diversos conflitos, os quais as protagonistas terão de enfrentar no decurso da trama.
Entretanto, o grande corpo da história só é retomado no episódio 7, antes disso, cria-se um
hiato sobre a questão misteriosa a ser descoberta. Entre os episódios 3 e 6 acompanhamos
tramas paralelas com personagens secundários, que surgem e desaparecem rapidamente
apenas com o intuito de estabelecer, no curso da teia narrativa, conflitos extra diegéticos,
os quais não tem ligação com a trama principal. Dentre eles, um ensaio de crianças para
peça de fim de ano da escola; os preparativos do casamento de Matilde e James Roberto;
a entrevista de emprego da Duny; a revelação da sexualidade de James Roberto e a
chegada do irmão e da sobrinha de Honey para o Natal. Essas subtramas funcionam como
pontos de complexidade narrativa, a fim de conectar as personagens centrais a outros
secundários e terciários, que representem parte de suas vidas pessoais, como amigas,
irmãos, sobrinhas ou ex-namorados.
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No quinto episódio encontramos uma proposta diferenciada. Foi criado um especial de
terror que fala do tema lendas urbanas da Sims in motion63. Intitulado Girls in the Haunted
House, traduzido por Garotas na casa mal assombrada, o episódio traz como mote
elementos sobrenaturais que pairavam sobre a Pensão da Tia Ruiva. Como a história se
passa há cinco anos, o interessante é ver as transformações referentes às personagens e
como as relações entre elas eram diferentes.
O sétimo episódio retoma o conflito central da trama, inicialmente ligado ao
desaparecimento de objetos na Pensão da Tia Ruiva. Aqui o desenvolvimento de casos
inexplicáveis fica ainda mais interessante, a partir das descobertas realizadas pelas
protagonistas em relação a uma nova pensão e ao envolvimento de alguns hóspedes,
como a Srª Hahiro e Brenda. A narrativa começa a apresentar pontos de virada
importantes, ou seja, novos desdobramentos surgem diante da ação das personagens, o
que se constitui em “crises” (MCKEE, 2011), decisões importantes tomadas pelas
personagens.
Exemplos de usos de crises na história são quando Honey vai até a outra pensão,
disfarçada de hóspede, e por ordem de Duny acaba quebrando o encanamento de um dos
banheiros. Apesar de a cena remeter à vingança da protagonista, a mesma possui um tom
cômico que induz certa leveza à ação. Os dois últimos episódios também apresentam
crises, mas sem necessariamente possuir um “clímax” (MCKEE, 2011), ou seja, sem
grandes decisões ou resoluções para a trama. O final da primeira temporada fica em
aberto, com uma cena gancho para a segunda, o que nos leva a entender que Raony,
63

Fonte: http://simsinmotion.com/
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estrategicamente, não tinha como objetivo maior criar um clímax ao final desta temporada,
a fim de prender a atenção do público e conduzi-lo à próxima.
Destarte, percebemos que a construção narrativa em Girls in the House se dá utilizando
elementos próprios de narrativas clássicas – linearidade; protagonistas e antagonistas; uso
do humor; uso de referências culturais que envolvam o público com a história; presença de
crises e tramas paralelas. No entanto, no caso da primeira temporada, Raony optou por não
trabalhar com um final fechado, destoando assim do design clássico de uma arquitrama64
convencional:
Design clássico é uma estória construída ao redor de um protagonista ativo, que luta contra forças
do antagonismo fundamentalmente externas para perseguir seu desejo, em tempo contínuo, dentro
de uma realidade ficcional consistente e casualmente conectada, levando-o a um final fechado com
mudanças absolutas e irreversíveis. (MCKEE, 2011, p. 55).

Com isso, observa-se que a web série possui, eminentemente, uma estrutura clássica em
sua narrativa, mas utiliza também elementos de ordem minimalista, como o final em aberto
e multi-protagonistas; além disso, o tempo não linear permeia alguns episódios, dando
margem ao que a teoria do roteiro considera uma anti-estrutura65 ou anti-trama (MCKEE,
2011).

64

Diz respeito ao modelo de trama que prepondera na história.
A anti-trama reverte a ideia da trama clássica. Contradiz as formas tradicionais, muitas vezes ridicularizando ideias
previamente formatadas e estabelecidas do que se apresenta na trama clássica.
65
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Considerações finais
A ficção de fã tem se estabelecido a partir de uma economia própria dentro de uma
perspectiva do capital social, agregada à visibilidade e influência do fã autor diante de
outros fãs. Espaços midiáticos como o Youtube proporcionam às criações amadoras um
lócus propício à distribuição, permitindo desta forma que conteúdos alternativos venham à
tona e se projetem massivamente na web.
A web série Girls in the House, criada por Raony Phillips, é um exemplo de como
experimentações com games vem se espalhando pelo Youtube, a partir de outros formatos.
Com uma narrativa híbrida que transita entre a linguagem do game e da web série, Girls in
the House acaba adentrando em uma nova categoria, a das Simséries, em que narrativas
simulando a vida real são construídas de formas complexas por seus jogadores e em
seguida são transfiguradas para uma linguagem seriada, com base em técnicas da
cinematografia (ângulos, planos, enquadramentos, etc.).
Podemos ratificar que a importância de Girls in the House se dá não apenas do âmbito da
criação alternativa de um fã-autor, mas, sobretudo, por propor a construção de narrativas
que transitam entre uma linguagem e outra, com o desenvolvimento de histórias mais
pessoais e singulares, as quais utilizam inclusive referências diretas da cultura pop,
permitindo aos fãs se identificarem diretamente com o conteúdo e a linguagem proposta.
Desta forma, concluímos que apesar da Simsérie enquadrar-se em uma nova categoria
dentro da linguagem de web série, em Girls in the House a narrativa é construída em uma
perspectiva clássica, com uma história linear, protagonistas e antagonistas, crises e
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conflitos durante a trama. A diferença, no entanto, se faz presente, na primeira temporada,
com o final em aberto, o qual não é característico de narrativas clássicas. Entretanto, na
segunda temporada, Raony opta por trabalhar com um final fechado e um desenvolvimento
dentro de uma estrutura clássica, conforme a primeira temporada. Já a terceira ainda está
em curso, com estreia prevista do episódio 7 para o dia 26 de setembro na Rao TV.
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REDESIGN E LOCALIZAÇÃO EM JOGOS DIGITAIS
Divaldo Valverde Jr66
Marcos Nicolau67
Resumo: Atualmente, os jogos digitais resultam dos esforços de game designers multiculturais,
envolvendo especialistas de diferentes nações e origens culturais. Estes jogos são frequentemente
comercializados em inúmeros países e, por esta razão, passam pelo processo de localização – que
compreende o esforço para trazer esses jogos mais próximos do ambiente cultural das audiências a
que se destinam. Este artigo apresenta uma discussão sobre o processo de localização e redesign
de jogos digitais, discutindo tanto os elementos que constroem a noção de localização, quanto as
implicações de localizar um jogo digital, levando em consideração determinados público.
Palavras-chave: Redesign. Localização. Jogos digitais.
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Introdução
Jogos digitais são uma forma de entretenimento recorrente na atualidade. Com os avanços
tecnológicos, a indústria de desenvolvimento de jogos digitais consegue oferecer jogos
cada vez mais longos, apresentando recursos gráficos mais detalhados e atrativos nas
mais diferentes plataformas, indo de dispositivos que cabem na palma de sua mão, até em
sistemas que ocupam todo ambiente. Como uma das atividades de entretenimento mais
procuradas, os jogos digitais passaram por evoluções tecnológicas e de design de jogo.
O redesign de jogos digitais é um processo de repensar um ou mais elementos de um jogo
original como a interface, as mecânicas, a forma como a narrativa é apresentada no jogo,
revisões estéticas, artísticas, culturais e a tecnologia utilizada como plataforma (XIMENES,
MACHER e CAMPOS, 2008). O conceito redesign deriva do conceito design, adequado
para um processo de produção e ajuste em um relançamento de jogo.
O propósito de se realizar um redesign em relançamentos é relançar um jogo com
modificações, porém mantendo a identidade do original. A indústria de jogos aproveita
grandes sucessos e relançam estes jogos motivados pelo ganho financeiro, pela nostalgia
dos jogadores que conhecem o jogo original e em alguns casos, pela inovação proposta
pelo redesign. O redesign pode servir ainda para dar uma “cara nova” para jogos que não
atendem as exigências do público atual, aumentando a margem de lucro da empresa com o
mesmo jogo.
Nesse contexto, o objetivo principal deste artigo é apresentar as formas de localização e
seus elementos essenciais que se constata no redesign de jogos digitais. Para tanto, será
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necessário compreender os conceitos de redesign e de localização aplicados aos jogos
digitais de um modo geral.
Redesign de jogos digitais
O conceito de redesign, segundo Ximenes, Macher e Campos (2008) está relacionado a
reformulação de um produto para aperfeiçoá-lo estética e funcionalmente, com o objetivo
de corrigir defeitos apresentados por versões anteriores. Ullman (2010, p. 37) identifica o
redesign como a “modificação de um produto existente para encontrar novos
requerimentos”. O autor explica que esses novos requerimentos estão relacionados às
vantagens apresentadas pelos novos recursos disponíveis, novas necessidades dos
consumidores, assim como atrair novos consumidores. Lobäch (2001) vê o conceito
redesign como um desenvolvimento continuado de um produto, listando motivações para se
realizar o redesign como: introdução de novas tecnologias, materiais e processos;
descoberta de modos de facilitar o uso e; mudanças da necessidade do usuário.
O redesign de jogos digitais é um reprocesso no desenvolvimento de jogo. Nele o designer
pode explorar diferentes ideias e soluções para o artefato desenvolvido (BARBOSA; SILVA,
2010). O redesign ocorre em dois momentos distintos no desenvolvimento de um jogo,
enquanto processo de design ou como resultado de um processo através de um
relançamento. Utilizando como base um modelo simples de design de interação humano
computador, pode-se entender o redesign antes do lançamento de um jogo como uma
etapa de um processo cíclico de design, podendo ocorrer na primeira iteração de design e
também ser revisado indeterminadas vezes ou pelo tempo que o orçamento do projeto

Sumário

216

GAMES E GAMIFICAÇÃO

permitir, antes da entrega do produto final. Neste modelo de design, o redesign faz parte do
processo cíclico, podendo ou não ser percebido pelo público que terá acesso ao jogo. Caso
a desenvolvedora oferte vídeos promocionais do jogo ou permita que o jogo seja jogado na
etapa de testes, o público poderá ter acesso e sugerir alterações no redesign de jogo.
O redesign de um jogo já lançado, é realizado quando as empresas desejam fazer um
relançamento desse jogo apresentando mudanças em elementos como as mecânicas, a
arte, mudanças em elementos culturais, uso de novas tecnologias e a história. O resultado
deste processo trata-se de redesign, pois inicia seu ciclo de desenvolvimento baseando-se
e limitando-se a algumas características do design de um produto finalizado, gerando um
novo produto que mantém a identidade do jogo, porém apresentando novos elementos.
Bates (2004, p.36) diz que “se você sabe exatamente o que você quer construir, você não
gastará tempo e dinheiro criando materiais que serão cortados no fim da produção”. O autor
aponta que a economia de design ajuda os desenvolvedores em limites de prazo e de
orçamento. O processo de relançar um jogo digital permite aos desenvolvedores maior
liberdade para alterações em elementos além dos gráficos, permitindo alterar a
jogabilidade, as mecânicas de jogo e a forma que narrativas são construídas e
apresentadas no jogo (MONTEIRO, 2016).
O redesign pode ser feito com ênfase em um ou mais elementos que compõem um jogo.
Na indústria de jogos, assim como sites especializados e na academia, muitos conceitos
aparecem para denominar um tipo de redesign, para caracterizar quais mudanças existirão
no relançamento do jogo. Alguns deles são: o remake, o reboot, o remaster, o port e a
localização de jogos. Alguns tipos de redesign podem acontecer em um mesmo
relançamento, como um remaster e localização. Estes conceitos são muito utilizados por
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stakeholders de jogos digitais, porém são pouco explorados na academia e por vezes
geram confusão quanto ao seu uso. Este artigo pretende discutir o processo de redesign
associado à localização de elementos do jogo.
Localização
Para Schäler (2010), o termo localização está associado à adaptação linguística e cultural
de um conteúdo digital aos requerimentos locais de um mercado estrangeiro. O autor lista
que o processo de localização inclui a tradução de texto, mas não se limita a isso. Para
Honeywood (2007) a motivação da localização é ajustar diferenças culturais para o público
alvo para criar um produto que possa concorrer com outros produtos de língua nativa.
A localização pode alterar ou suprimir algum material do jogo, engendrada por motivos
culturais e/ ou pela censura. A censura ocorre com:
[...] a supressão de material que pode ser considerado censurável, prejudicial, sensível,
politicamente incorreto ou inconveniente, conforme determinado pelos governos, meios de
comunicação, autoridades ou outros grupos ou instituições (CENSORSHIP, 2017,online,
tradução nossa)68.

68

Censorship refers to the suppression of material that may be considered objectionable, harmful, sensitive,
politically incorrect or inconvenient as determined by governments, media outlets, authorities or other groups or
institutions.
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Schäler (2010, p.211-213) sintetiza um processo genérico de localização, que consiste nos
seguintes processos:
1. Análise – Conjunto de perguntas para montar um sumário de diretrizes da
localização, com recomendações e formas de proceder com a localização;
2. Preparação - Equipe de localização prepara um kit contendo o material original,
guias de estilo, scripts de texto, descrição do que deve ser entregue e qual a
responsabilidade de cada membro, assim como um esboço de cada tarefa;
3. Tradução – No caso de textos, nem toda a tradução é realizada por tradutores
humanos, sendo algumas traduções semiautomáticas, realizadas por softwares
especializados que são posteriormente verificados por humanos;
4. Engenharia e testes - Remontar o artefato para testes de funcionalidade, layout e
de corretude linguística;
5. Revisão - Para evitar erros, as equipes responsáveis pela localização fazem uma
revisão completa.
Sandrini (2008) alerta que, dependendo da abordagem da equipe de desenvolvimento no
que diz respeito a forma de organizar o código do programa do jogo, os códigos do jogo e
elementos que serão traduzidos podem estar localizados no mesmo lugar, como elementos
da interface virtual de usuário como menus, textos, caixas de diálogo. O autor aponta que
outras modificações de localização que usualmente ocorrem no código do programa de
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jogo são alterações no formato de hora e data, teclas de atalho, a moeda corrente do jogo,
entre outros. Esta prática, salienta Sandrini, é um problema na localização de um software,
já que o código de programação e os elementos que serão localizados devem estar
separados. Cenários em que palavras homônimas que podem representar uma instrução
no programa ou algum texto à ser localizado, causam confusão e podem gerar erros
posteriores no software.
O redesign em um jogo ocorre principalmente nos assets do mesmo. Assets são recursos
utilizados para compor um jogo digital, como elementos gráficos e de áudio. Chandler
(2012) divide os assets para localização em assets de texto, que agrupam elementos como
a história, falas textuais e outros elementos textuais apresentados na interface gráfica;
assets de arte, que são elementos visuais como ícones, itens, objetos visuais do jogo;
assets de voiceover que são os áudios que envolvem falas e diálogos e; assets de
cinemática como as cutscenes. Os assets que podem ser localizados no jogo são diversos,
podendo ocorrer alterações nos textos, gráficos, de layout da interface gráfica, dublagens,
animações em expressões físicas e faciais dos personagens, no estilo de fonte dos textos,
no áudio e até na jogabilidade.
A localização nos textos ocorre para adequar o texto ao novo público, através de traduções
capazes de adaptar o texto linguisticamente e culturalmente. Para a localização da
interface, os desenvolvedores devem estar atentos aos costumes de interação do público
alvo. Glezos (2017) exemplifica o caso da alteração na disposição de elementos da página
inicial da rede social Facebook. Em países Hebreus e Árabes, por exemplo, a leitura de
texto é realizada da direita para esquerda, diferentemente de países como o Brasil e o
Estados Unidos. Campos de preenchimento de textos assim como os textos e elementos
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gráficos tiveram seu posicionamento modificado para se adequar ao costume de leitura
daquele país.
A localização de gráficos pode retirar ou acrescentar gráficos e animações para trazer
maior coerência e comunicabilidade nos elementos do jogo. No exemplo da figura 1 o jogo
Alex Kidd in Miracle World lançado em 1986 para o console Sega Master System, o
personagem Alex consome um bolinho de arroz no final dos níveis. Com pouca capacidade
de representar detalhes na época, o jogo de arte pixelada, apresentava algo comestível nas
cores preto e branco, elemento fácil de identificar no Japão, porém confuso para os
jogadores de outras regiões (D'ANGELO, 2016). O jogo foi localizado, trocando a refeição
de Alex, do bolinho de arroz exibido na versão japonesa, por hambúrguer na versão
ocidental.
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Figura 1 – Alex Kidd antes e depois da localização

Fonte: D'ANGELO, 201669.

69

Disponível em: < https://tinyurl.com/yc58l3tp >. Acesso em: 28 dez. 2017.
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A localização de dublagens está relacionada também aos ajustes linguísticos e culturais.
Neste caso exige um trabalho adicional para a desenvolvedora do jogo, contratando novos
dubladores para regravar as falas em uma língua diferente do original. Nos jogos em que as
dublagens estão sincronizadas com os movimentos dos lábios dos personagens, também é
comum ocorrer ajustes nas animações dos personagens para adequar a sincronização
entre animação e áudio (HONEYWOOD, 2007).
As localizações de expressões físicas ocorrem na alteração de animação para se adequar
a cultura local onde o jogo será lançado (HONEYWOOD, 2007). Essa alteração visa ajustar
a mensagem almejada pelos desenvolvedores ao público alvo. Um exemplo simples pode
ser a forma como os personagens se cumprimentam. O cumprimento, que é uma coisa tão
natural e comum em narrativas, possui tantas variações quanto pode se pensar. No Brasil o
cumprimento pode variar de um aperto de mãos e/ou um abraço e/ou um ou mais beijos no
rosto, costume que varia por região. Em outros países, como o Japão por exemplo, as
pessoas se curvam para se cumprimentar. Na Índia, por sua vez, ser tocado com a mão
esquerda não é bem visto pois esta mão é utilizada para a higienização pessoal. Uma
escolha errada pode causar estranheza e até dúvida para o jogador.
A localização do áudio ocorre para ajustar sons mais tradicionais e/ou conhecidos pelo
público alvo. Um caso didático para a localização do áudio em jogos digitais são as
onomatopeias, ou seja, a forma escrita que se representa sons naturais, como os feitos por
animais, barulhos de copos quebrando, etc. Uma desenvolvedora de jogos pode adicionar
em um cenário um chiqueiro ao fundo com porquinhos grunhindo. O direcionamento
artístico do jogo pode apontar para o uso das onomatopeias através do uso de sonoplastia
ou dublagem. No Japão, o grunhido é representado por “boo, boo! ”, na França por “groin,
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groin! ”, no Brasil por “oinc, oinc! ”, entre várias outras variações (PAIVA, 2015), ilustradas
na figura 2. Ajustar o áudio do grunhido ao culturalmente conhecido pelo público alvo é uma
forma de localização.
Figura 2 – Onomatopeia de porquinhos no mundo.

Fonte: Paiva (2015) 70.

70

Disponível em: < https://tinyurl.com/ya49t559 >. Acesso em: 28 maio 2018.
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A localização na jogabilidade ocorre em ajustes na dificuldade assim como ajustes simples
em alguns elementos de mecânicas e design de níveis do jogo. Liu (2017) descreve um
exemplo de localização na jogabilidade para o jogo Detention (2017). Segundo Lou, o jogo
Detention possui elementos culturais e religiosos conhecidos no leste asiático. Quando os
desenvolvedores trabalharam na localização para almejar públicos ocidentais, perceberam
que elementos das mecânicas do jogo possuíam referências a religiões taoistas que
podiam causar confusão nos jogadores. A solução foi reduzir elementos culturais no design
dos puzzles por elementos que exigissem mais o raciocínio lógico dos jogadores.
Honeywood (2007) exemplifica outro caso da localização na jogabilidade nos primeiros
jogos de Final Fantasy, em que os desenvolvedores diminuíram a dificuldade do jogo
através da redução de encontros aleatórios com inimigos e ajustaram os status dos
personagens para adequar melhor o jogo ao público alvo.
Considerações finais
O redesign é um instrumental apropriado que influencia a modernização do jogo. A
localização, por sua vez, é um processo de redesign que demanda conhecimento
específico e uma equipe com pessoas qualificadas para esta tarefa. Mesmo preparada,
uma equipe de desenvolvimento pode se deparar com situações que complicam ou
impossibilitam a localização. Elementos centrais de um jogo podem ser totalmente
censuráveis em determinadas culturas, tornando-se desinteressante a localização.
Numa época em que o mercado de jogos transcende fronteiras a partir de uma tecnologia
digital que se configura em suportes dos mais diversos, o cuidado com a localização
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precisa ser redobrado. Isso implica na maior ou menor compreensão da jogabilidade e na
consequente aceitação ou rejeição do jogo digital por parte de jogadores de diferentes
culturas e nacionalidades.
Nesse sentido, a localização de jogos tem atraído a atenção de jogadores do mundo inteiro,
pela maior acessibilidade que a língua nativa proporciona aos jogadores. Esta ação traz um
sentimento de “consideração” do ente desenvolvedor para com as necessidades do público.
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GAMIFICAÇÃO SOB INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA
NO COMPORTAMENTO DA SOCIEDADE PÓS-MODERNA:
UMA ANÁLISE DA SÉRIE BLACK MIRROR
Beatriz Silva Toledo dos Santos71
Diego Piovesan Medeiros72
Resumo: O presente artigo teve como objetivo analisar de que forma a gamificação é representada
como modificadora de comportamento na série Black Mirror. Para isso, buscou-se analisar o
comportamento do consumidor pós-moderno e a influência da tecnologia e gamificação na
sociedade de espetáculos. Constatou-se ao longo do episódio que a sociedade participa de uma
cadeia de informações e compartilhamentos que possibilita viver diferentes identidades que
paralelas, expostas, encenadas, assistidas e avaliadas por seus espectadores.
Palavras-chave: Pós-Modernidade. Gamificação. Black Mirror.
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Introdução
As pessoas estão imersas na cultura digital com seus smartphones, tablets e TVs com
acesso à internet, assim como a própria ampliação dessa rede, fazem com que os usuários,
conforme Santaella (2007), estejam mais conectados a essa realidade virtual que as suas
próprias. Ainda segundo a autora, os recursos de imagem, texto e som, agora se
sobrepõem, complementam-se, separam-se e se cruzam. Deste modo, os conteúdos e
informações consumidas pelos usuários em seus dispositivos, tornam-se líquidos, de
característica efêmera, à medida que deslizam e tocam as telas de seus aparelhos.
A partir dessa realidade, surge a pergunta dessa investigação: de que forma a gamificação
é representada como modificadora de comportamento na série Black Mirror? Para
responder essa pergunta, o presente artigo tem como objetivo geral de analisar de que
forma a gamificação é representada como modificadora de comportamento na série Black
Mirror. Para isso, a pesquisa tem como objetivo específico o de caracterizar a sociedade
pós-moderna, exemplificar esta era de informação e consumo por meio da influência
tecnológica, com experiências de gamificação, e apresentar o episódio Nosedive, da série
de TV Black Mirror e sua relação com a pós-modernidade.
A pesquisa apresentada neste artigo é de natureza básica e tem como objetivo gerar novos
conhecimentos úteis, sem aplicação prática, por meio de uma abordagem qualitativa.
Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa é bibliográfica, elaborada a partir de
materiais já publicados, e exploratória, com o objetivo de proporcionar maior familiaridade
do problema, com intuito de torná-lo explícito ou construir hipóteses, de acordo com Gil
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(2010), diante do episódio da série de TV Black Mirror.
A sociedade pós-moderna: a era da informação
A sociedade vem evoluindo constantemente, seja no âmbito cultural, linguístico de mercado
e tecnológico. Dentro de um recorte de comunicação estruturado ao objetivo deste artigo,
entende-se que o acesso a informação, deu à sociedade voz, autonomia e identidade. O
conceito de pós-modernidade é, conforme Jameson (1996, p. 27):
[...] um conceito periodizante, cuja função é correlacionar a emergência de novos aspectos
formais da cultura com a emergência de um novo tipo de vida social e com uma nova ordem
econômica – aquilo que muitas vezes se chama, eufemisticamente, de modernização,
sociedade pós-industrial ou de consumo, sociedade da mídia ou dos espetáculos, ou
capitalismo multinacional.

A chegada da pós-modernidade, logo após o encerramento da modernidade em 1950, está
relacionada ao surgimento de uma sociedade pós-industrial, ainda que tenha perdido suas
legitimações tradicionais, em que o conhecimento se tornou a principal força econômica de
produção, conforme Lyotard (2004) e Santos (1986). A informação, a tecnologia e o
conhecimento também passaram a ser, portanto, instrumentos prioritários de produção.
De acordo com Esperandio (2007) não existe um conceito específico para a pósmodernidade, se não a evidenciar por meio de uma recomposição de fatores políticos
econômicos, sociais, culturais e religiosos, que permitem a compreensão dos elementos
denominados atualmente como pós-modernidade. De complemento, Anderson (1999)
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atribui à sociedade pós-moderna uma dificuldade para definir qualquer período posterior
que o transformasse em passado relativo, caracterizando-a como um presente absoluto.
Este presente absoluto também é abordado por Bauman (2001), ao tratar a instantaneidade
por sua capacidade infinita, e sem delimitações, do que se pode ser extraído de qualquer
momento, não importando sua fugacidade.
Para Jameson (1996), o indivíduo pós-moderno é esquizofrênico e vive na ausência da
temporalidade, despreocupado com o passado e futuro; vê o presente como forma de
vivência contínua. Em complemento, Eagleton (1998) conceitua a pós-modernidade como
um pensamento questionador do que é tratado comumente como verdade, razão,
identidade, narrativas, sistemas únicos, emancipação universal e ideias, conceitos e
filosofias que cercam o homem. Ainda segundo o autor, para o indivíduo pós-moderno, o
mundo é diversificado, instável, imprevisível, com culturas diferentes e desunificadas entre
si, no qual é gerado um grau de ceticismo diante das histórias, das normas e da própria
coerência das identidades.
Connor (2000, p. 43) afirma que “o nosso sistema social contemporâneo perdeu a
capacidade de conhecer o próprio passado, tendo começado a viver num ‘presente
perpétuo’ sem profundidade, sem definição e sem identidade segura”. Essa fala do autor se
conecta com a vida imersa na cadeia de informações que se recebe constantemente,
desde o momento que se acorda até antes de dormir.
O conhecimento ganha caráter de mercadoria, conforme Nascimento (2011), em que a
base do poder na sociedade pós-industrial é composta pela transformação do
conhecimento em mercadoria, possibilitando sua comercialização; o saber, por meio da
transmissão de informações, confere independência ao sabedor.
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Em uma sociedade em que o tempo é irrelevante, a pós-modernidade confere a ela um
senso de exposição de fatos e interesse público, em que a vida é explicitamente encenada,
vivida e assistida, não questionável e promovida pela própria mídia. É um espetáculo de
experiências privadas, que segundo Bauman (2001, p. 38), possui “[...] o dever de encenar
tais dramas em público e o direito do público de assistir à encenação.”
Essas encenações tornam-se, portanto, uma celebração móvel e replicável que, segundo
Hall (2005) transformam continuamente as relações sociais e as formas como a sociedade
é representada pela cultura que as rodeia. Ainda conforme o autor (2005, p. 12, 13) “o
sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são
unificadas ao redor de um "eu" coerente”.
O consumo na sociedade pós-moderna
Posteriormente à década de 1960, para complementar Guy Debord, autor do livro “A
Sociedade do Espetáculo” que causou impacto na filosofia com suas formulações pioneiras,
Jean Baudrillard (2009) menciona a “produção de realidade” por meio das narrativas
midiáticas em que a vida é vivida por meio de simulações, deixando de lado as
experiências reais.
A realidade midiática faz com que as pessoas sejam inseridas em um mundo paralelo em
que cada detalhe de suas narrativas pode ser totalmente modificado e definido conforme a
própria mídia. Trata-se de uma realidade alternativa que permite que as pessoas criem
atributos para si mesmas, com o objetivo de causar novas percepções entre si e refletir
uma imagem diferente do que realmente são, para Fridman (2000, p.159), “trata-se de um
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modo de produção do simbólico de amplas consequências sobre a cognição.”
A cultura, por meio da midiatização, não está mais limitada às fronteiras geográficas, mas
sim, pela cadeia virtual que as mídias constroem. Essa conectividade amplia a globalização
da informação, intensificando as relações sociais, tendo em vista que uma informação local
pode se tornar global em questão de segundos (FRIDMAN, 2000). Ainda segundo o autor,
essa globalização da informação gera consumidores de informação. O próprio fato de
receber uma notícia torna-se uma mercadoria necessária para suprir necessidades que
antes eram apenas atribuídas a objetos. “A transformação de objetos e experiências de
todo o tipo em mercadorias enseja vidas dedicadas ao consumo e desejos suscitados ou
inculcados pelos meios de comunicação de massa”. (FRIDMAN, 2000, p. 217).
Conforme Debord (1997), há na sociedade do espetáculo uma substituição do sensível por
imagens estrategicamente selecionadas para representarem e serem reconhecidas,
posteriormente, sensíveis por excelência, conforme o princípio do fetichismo da mercadoria.
O consumidor de informação, muitas vezes, torna-se refém de seu próprio entretenimento,
como atribui Debord (1997, p. 24):
[...] quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens
dominantes da necessidade, menos compreende sua própria existência e seu próprio desejo
[...] É por isso que o espectador não se sente em casa em lugar algum, pois o espetáculo está
em toda parte.

Bauman (2008) sugere que na sociedade de produtores, a posse de bens materiais que
garantem o status, conforto e o respeito, passam a ser suas principais motivações, quando
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propõe que essa sociedade se compromete com um senso de estabilidade e segurança
baseadas nos padrões de reprodução, criados pelos próprios indivíduos que optam por
seguir tais motivações. Esse fator, segundo Fridman (2000), implica a transformação das
experiências e objetos, em uma vivência mercadológica imposta pela comunicação de
massa, propondo uma dedicação ao consumo.
Outro aspecto importante a ser analisado na sociedade do consumo é a forma como o
espetáculo (DEBORD, 1997) não se baseia apenas na conjunção imagética, mas na
relação social mediada por essas construções de imagens. Com isso, o autor acrescenta:
Considerado em sua totalidade, o espetáculo é ao mesmo tempo o resultado e o projeto do
modo de produção existente. Não é o suplemento do mundo real, uma decoração que lhe é
acrescentada. É o âmago do irrealismo da sociedade real. Sob todas as suas formas
particulares – informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto de divertimentos – o
espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade (DEBORD, 1997, p. 14).

A resultante tendência ao consumo instantâneo (BAUMAN, 2008) proveniente da
insaciabilidade das necessidades e desejos mutáveis do consumo, adapta-se à nova
liquidez da pós-modernidade, em que as experiências são totalmente momentâneas e
passageiras, não possuindo um real valor sobre o que realmente representam.
A cultura do consumo faz parte de uma cultura de mercado. Nos tempos atuais, o
consumidor é o foco central da vida social, ganhando autonomia de escolha em meio a uma
diversidade gigantesca de marcas, produtos, objetos. As necessidades dos consumidores
são ilimitadas e insaciáveis. Cada ser humano possui uma personalização que inclui
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desejos e evoca necessidades diferentes de seu amigo, colega ou companheiro
(BARBOSA, 2010).
No entanto, nesta relação de troca, de acordo com o autor, ao mesmo tempo que se ganha
algo, perde-se alguma outra coisa. Bauman (1999, p. 10) ainda acrescenta que “só que os
ganhos e as perdas mudaram de lugar: os homens e as mulheres pós-modernos trocaram
um quinhão de suas possibilidades de segurança por um quinhão de felicidade”.
Essa felicidade adquirida está presente na indústria do entretenimento e nos jogos, que
constroem uma ferramenta lúdica para essa imersão. A seção a seguir trata do termo
gamificação e sua aplicação não apenas na indústria, mas sim no contexto social.
Gamificação
Ao contrário do que se pensa, o conceito de gamificação (do inglês gamefication) não está
somente atrelado ao jogo. Segundo Burke (2015, s.p.) “a gamificação se concentra em um
ou mais de três objetivos: alterar o comportamento, desenvolver habilidades e impulsionar a
inovação.” Ou seja, ela precisa ter um propósito evidente do início ao fim, com o intuito de
alcançar os objetivos propostos.
A gamificação como método de engajamento é aplicada de forma emocional, a fim de
provocar e despertar as mais variadas emoções contextualizadas nos jogos, conforme
afirma Alves (2015, s.p.), “o sentimento de conquista, de prazer ao se concluir um game é
tão envolvente e intenso quanto o próprio sentimento de jogá-lo”. Além disso, Burke (2015)
afirma que a gamificação é também ferramenta de segmentação, uma vez que segmenta
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grandes objetivos simplificando-os e tornando-os práticos, encorajando os jogadores
conforme seus progressos, envolvendo-os emocionalmente a cada nível atingido. Contudo,
a motivação e a indução ao consumidor referente à gamificação ocorre por meio de um
contexto de senso de autonomia, também mencionado pelo autor, em que as pessoas, ao
atingirem progresso, acabam por se envolverem em um propósito maior que elas mesmas
(BURKE, 2015).
A internet, por ser uma rede de informações e compartilhamento sem delimitações
geográficas, possibilitou aos seus usuários a influência dentro dos grupos sociais, ao
permitir que intensifiquem constantemente a conexão entre si (BURKE, 2015). Em especial
as mídias sociais, possibilitam expandir o alcance da rede e a ampliar a informação que
permite ser compartilhada entre seus usuários, engajando-os a intensificar essas relações.
Para gerar comoção e engajamento entre seus consumidores, é preciso que a aplicação da
gamificação tenha em seu processo não apenas um objetivo, mas uma linha criativa e de
adaptação que possibilite ao usuário, segundo Vianna et al (2013), uma experiência física
ou virtual de um determinado produto ou serviço, despertando o interesse dos usuários e
provocando o desejo por meio de emoções que impactem de forma positiva, com algum
tipo de recompensa.
Como exemplo, a campanha feita pelo Bradesco, com participação especial de Marcelo
Adnet (fig. 1), em que o consumidor deveria adivinhar o filme em seu canal, fator que
divulgava o cartão Bradesco e suas vantagens, bem como um desconto de 50% nos
ingressos de cinema e alimentos (pipoca, bebidas, etc).
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Figura 1 – Campanha adivinhe o filme – Bradesco [1]

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=MZMFLzbRoT0/>

Existe também a presença de ferramentas de pontuação, que facilitam a presença do
feedback dos usuários em relação ao jogo, conferindo-lhes um senso de direcionamento,
ao possibilitar que o jogador avance da melhor forma possível, de acordo com o processo
de experiência (fig. 2).
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Figura 2 – Processo de experiência [2]

Fonte: BURKE (2015, s.p)
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Diante de uma sociedade pós-modernista, a gamificação é agente influente no consumo do
indivíduo pós-moderno, uma vez que por meio de aplicativos, internet, redes sociais e
dispositivos tecnológicos consegue aproximá-lo não somente de pessoas, mas de marcas,
gerando uma rede de feedbacks totalmente humanas, ou seja, são consumidores falando
com marcas humanas, que possuem atributos reais e humanizados.
Ao trazer este aspecto para a pós-modernidade, temos um consumidor que está em busca
de experiências reais dentro de aplicativos, mídias sociais, tecnologia, conectando o mundo
virtual com o mundo o mundo real. O consumidor pós-moderno busca propósito não
somente nas experiências que tem com o mundo real, mas busca e compartilha suas
identidades no universo virtual.
O conflito entre o real e digital juntamente às suas consequências, está sendo explorado
pela mídia de entretenimento, como exemplo a série de TV Black Mirror, produzida e
disponibilizada pelo serviço de streaming Netflix, no primeiro episódio da terceira
temporada, ao retratar as relações sociais e comportamentos pós-modernos, em influência
da gamificação e da tecnologia.
A série black mirror
Caracterizada pelo uso de ironia, Black Mirror é uma série de TV britânica que retrata a vida
pós-moderna de forma satírica, ao mostrar o impacto da tecnologia no comportamento da
sociedade e nas relações sociais do homem. A realidade retratada na série traz um futuro
próximo, visto que esta suposta sociedade se encontra totalmente aficionada pelo
espetáculo, vidas encenadas e expostas publicamente, embora sejam referidas às suas

Sumário

239

GAMES E GAMIFICAÇÃO

próprias vidas.
A série retrata a tecnologia como modificadora do comportamento de seus usuários, como
exemplo um dos episódios da série, White Bear (fig. 3), em que os indivíduos vivem uma
realidade em que se encontram cada vez mais submissos aos seus aparelhos eletrônicos e
mais apáticos em relação às vidas alheias, sem expressar comoção.
Figura 3 – Episódio white bear – black mirror [3]

Fonte: <http://carasdomundo.com/reflita/o-presente-de-black-mirror/>

Sumário

240

GAMES E GAMIFICAÇÃO

Em Black Mirror, não há um desfecho feliz. Por mais que as personagens da série busquem
a sensação de realização pessoal plena, nenhuma consegue chegar ao seu destino,
provocando assim um vazio existencial (fig. 4). Segundo Connor (2000), este fato pode ser
atrelado ao presente perpétuo, em que o homem vive sem uma identidade definida, não
reconhece a si mesmo e está sempre em busca de uma motivação indefinida, mas
implementada por narrativas midiáticas.
Análise do episódio “Nosedive”
“Nosedive”, de uma hora e meia, é o primeiro episódio da terceira temporada da série
britânica Black Mirror. De forma satírica, o episódio se passa em uma realidade alternativa
em que as pessoas avaliam as reputações e experiências umas das outras por meio de
seus dispositivos móveis (fig. 4), em que cada avaliação impacta em toda uma vida por trás
dos dispositivos virtuais.
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Figura 4 – episódio nosedive – black mirror [4]

Fonte: <http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/black-mirror-season-3-episodenosedive-community-meow-meow-beanz-a7376651.html>

Nesse episódio, a personagem principal, uma jovem chamada Lacie, é obcecada por
manter boa reputação em sua comunidade, por meio de avaliações e constantes agrados
às pessoas com quem convive e encontra pela frente. Já no início do episódio, observa-se
que os indivíduos vivem uma vida que, conforme abordado anteriormente pelos teóricos
Bauman (2001) e Hall (2005), é vivida e também assistida, não questionada, promovida por
recursos midiáticos.
Ao ser chamada por sua amiga de infância, Naomi com nota 4,8 (fig. 5), para ser sua
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madrinha de casamento, Lacie encontra ali uma oportunidade de aumentar sua pontuação
e ter alta avaliação, fator que aproxima a personagem de alcançar seus sonhos. Essas
características são mencionadas por Bauman (2008), em que o autor aponta que as
principais motivações do indivíduo passam a ser, então, a posse de bens materiais, que
conferem-lhe o status, respeito, segurança e senso de estabilidade, baseadas nos padrões
definidos pelos indivíduos da sociedade pós-moderna.
Figura 5 – Episódio nosedive – Black mirror [5]

Fonte: <http://www.nebelin3.com/cultura/series/review-black-mirror-perdedor-nosedive-s03e01/>

Na mente de Lacie, seu discurso de madrinha de honra precisa ser perfeito, introduzindo-a
em um mundo de pessoas com notas mais altas e maior poder aquisitivo,
consequentemente aumentando sua nota para 4,5 ou superior. A pontuação e classificação
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da nota da personagem são seus fatores motivacionais para a produção do discurso de
madrinha de honra e, não, o fato estar presente no casamento de sua suposta amiga. A
personagem acaba de adquirir um propósito evidente, com o intuito de atingir seus
objetivos e alcançar seus sonhos com base em pontuação e recompensa, característica da
gamificação abordada por Burke (2015), também presente no episódio.
No caminho para o aeroporto, com destino ao local da cerimônia, Lacie encontra certas
dificuldades que acabam por baixar sua pontuação. Ao chegar no aeroporto, sua nota
estava abaixo da média para poder viajar naquela noite, fator resultante na discussão que
teve com a recepcionista do local, impossibilitando seu vôo.
Neste trecho do episódio há a presença da instantaneidade, em que tudo o que importa
para as personagens da série é o “agora”. Este fator comprova que as informações são
consumidas e compartilhadas a todo instante e podem impactar a vida em comunidade dos
indivíduos da série. A soma dos eventos ocorridos com Lacie do caminho de sua casa até o
aeroporto, mais a infração que adquiriu no local, totalizava 3,1 em sua avaliação, muito
abaixo da média. Conclui-se, por consequência, que em meio às relações de troca
abordadas por Bauman (1999), ao mesmo tempo que se ganha, perde-se algo.
Sua única saída para chegar ao casamento era a de alugar um automóvel com base na
avaliação em que se encontrava naquele instante, ou seja, um automóvel razoável que lhe
causaria problemas futuros, como por exemplo, a falta de bateria no carro e a
impossibilidade de carrega-lo. Mais uma vez a cultura, por meio da midiatização, não está
mais limitada às fronteiras geográficas, mas pela cadeia virtual que as mídias constroem,
conforme os conceitos de globalização de informações abordados por Fridman (2000).
Diante dessa globalização de informações é possível compreender o impacto negativo da
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avaliação Lacie naquele momento do episódio, pois sua reputação estava acessível
globalmente, impossibilitando-a de concluir ações acima de sua pontuação atual.
A transmissão de informações ocorre de forma inconsciente e inerente na sociedade pósmoderna, sem precisar de esforço ativo para estarem presentes em seu cotidiano,
aprimorando estas relações de trocas e de experiências nas relações sociais. Como
exemplo real a internet, que por ser uma rede de globalização de informações, possibilita
aos seus usuários a influência dentro dos grupos sociais, pois permite que os indivíduos
conectados intensifiquem constantemente essa conexão entre si, outra premissa da
gamificação, segundo Burke (2015).
Mais uma vez a cultura, por meio da midiatização, não está mais limitada às fronteiras
geográficas, mas pela cadeia virtual que as mídias constroem, conforme os conceitos de
globalização de informações abordados por Fridman (2000). Por isso, a conectividade
gerada amplia a globalização da informação, intensifica e modifica as relações sociais, uma
vez que as informações locais passam a ser globais em segundos.
Encaminhando-se para o final do episódio, depois de pegar algumas caronas, a
protagonista decide ir ao casamento a todo custo, encontrando mais dificuldades no
caminho. Naomi liga para Lacie e desconvida-a do casamento, agora que sua avaliação se
encontra em 2,6. Além da transformação do conhecimento em mercadoria, mencionada por
Nascimento (2011), observa-se que a verdade é mutável ao longo do tempo, uma vez que
a informação, conhecimento e tecnologia são agentes fundamentais como força econômica
de produção e impactaram, consequentemente, nos objetivos de Lacie, após receber
inúmeras avaliações negativas da sociedade.
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Furiosa, a personagem chega bêbada e suja ao casamento, provocando confusões ao
decidir dar seu discurso nas condições em que se encontrava, mesmo rejeitada pela
própria noiva. Um completo desastre como resultado, Lacie acaba se desprendendo da
realidade imagética que havia construído, ao desistir de ser perfeita o tempo todo, ao fazer
do casamento um caos, ao ameaçar os noivos com uma faca e pôr suas vidas em risco,
fatores que implicaram sua prisão.
Diante dessas relações sociais mediadas por imagens, percebe-se, por fim, que tudo que é
humano navega por essas narrativas midiáticas e construções imagéticas, e preenchem a
subjetividade pós-moderna à medida que se coleciona sensações e impressões efêmeras.
Deste modo, a vida encenada como simulação ganha a mente dos espectadores,
consumidores, da sociedade em geral, que posteriormente vivem essa realidade à parte em
repetição, ao dispensarem a real experiência, de acordo com Debord (1997).
O episódio retrata, portanto, uma sociedade que possui vida imersa em cadeias de
informações recebidas a todo instante (fig. 6), do momento em que se acorda ao momento
em que se dorme. Um convívio baseado na despreocupação com o passado e futuro, em
que o primordial é o agora; o presente perpétuo e a vivência contínua.
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Figura 6 – Episódio nosedive – black mirror [6]

Fonte: <https://www.neondystopia.com/cyberpunk-movies-anime/black-mirror-nosedives-into-socialmedia-anxiety/>

Por meio desta análise, percebe-se que a pós-modernidade gera um consumo constante do
vazio, ao valorizar a superficialidade nas relações sociais e no próprio modo de vida. Esta
sociedade vive uma realidade mediada por pontuações, classificações, status,
recompensas e a necessidade de obter feedbacks positivos para que os indivíduos
consigam se sentir inseridos dentro daquela sociedade.
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Conclusão
O objetivo desta pesquisa científica foi analisar de que forma a gamificação é representada
como modificadora de comportamento na série Black Mirror. Para chegar ao objetivo, foram
encontradas características que compõem a sociedade pós-moderna, com o intuito de
exemplificar esta era de informação e encontrar atributos que conectam ao consumo por
meio de experiências gamificadas, observadas no episódio Nosedive, da série Black Mirror.
Durante a análise da pesquisa foi possível concluir que os indivíduos da pós-modernidade
são influenciados pela tecnologia, de forma que suas relações e escolhas de vida estão
cada vez mais atreladas às experiências de gamificação, seja pela busca de pontuação e
topo de ranking que acrescentam o status ao homem pós-moderno, seja pelas avaliações
ou troca de curtidas, ou até mesmo pela constante necessidade de se sentir inserido dentro
de critérios pré-definidos pela sociedade, por meio de feedbacks e julgamentos da vida
alheia.
A pesquisa também apontou que, de acordo com os parâmetros de reconhecimento,
pontuação, recompensa e feedback, recursos que estão presentes na gamificação,
observou-se ao longo do episódio a busca da sociedade pós-moderna por altas avaliações
entre si, diante da influência tecnologia, por meio de experiências gamificadas, em que os
indivíduos se entregam ao seu objetivo final, que é a sua recompensa.
Ao compreender a sociedade pós-moderna como a era da informação, suas formas de
consumo, e os conceitos de gamificação, o objetivo específico da pesquisa foi concluído
com êxito ao encontrar características que definem a sociedade pós-moderna, exemplificar
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a era de informação e mostrar o consumo por meio de experiências gamificadas, além de
apresentar e relacionar o episódio Nosedive com a pós-modernidade.
Por fim, os resultados presentes na pesquisa contribuem para a academia ao mostrar o
impacto tecnológico no comportamento dos consumidores e usuários, ao compreender a
sociedade pós-moderna e a era da informação. Em âmbito mercadológico, a análise
contribui para a melhor compreensão das novas formas de relações sociais, mediadas por
experiências simuladas e gamificadas, que se tornaram inerentes ao consumidor da pósmodernidade.
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UMA ANÁLISE DA NOÇÃO DE GAMEPLAY
NO DOMÍNIO DOS JOGOS ELETRÔNICOS
Guilherme Kujawski73
Resumo: O presente artigo propõe-se a contribuir com o não concludente debate sobre o fenômeno
descrito genericamente como gameplay, palavra de difícil tradução para o português, mas que vem
sendo tentativamente vertida, na mídia especializada, para "jogabilidade", quer dizer, a eficácia de o
videogame conquistar não somente a atenção do jogador, mas de envolvê-lo em todas as suas
instâncias lúdicas. O objetivo não é estabelecer uma definição absoluta da noção, mas de analisá-la
em seus diversos componentes a partir de temas como narrativa, realismo, imersão etc. – apontando
que a jogabilidade de um videogame emergiria daquele conjunto, e não de alguma parte específica.
Não obstante, a investigação sublinha o papel crucial da diegese – ao refletir sobre a aplicação da
Inteligência Artificial nas chamadas "narrativas líquidas" – e do estado da arte do realismo em
games, representado no filme eXistenZ (1999), de David Cronenberg.
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Introdução
Qual o poder dos jogos de dominó, que sobreviveram aos séculos sem perder a sua
popularidade? Uma resposta apressada atribuiria o grande sucesso dos jogos ao seu poder
de diversão e passatempo. Mas o suposto escapismo proporcionado pelos tijolinhos
numerados explica pouco – ou quase nada – sobre o seu poder de atração. É arriscado
estabelecer os fatores, mas com certeza não estão circunscritos somente ao divertimento
puro e simples; há aspectos não óbvios, que envolvem o aprendizado, o significado da
existência e a escolhas que realizamos a cada instante frente os desafios do mundo.
Obviamente que o objetivo final é se divertir. Mas o entretimento não é um fim em si; é uma
consequência. E nem é a mais importante.
No caso dos jogos tradicionais há certamente um componente de interação, se considerada
a disputa entre dois ou mais jogadores. E, no caso dos videogames, a interação também
pode acontecer entre jogadores, como nos modos multiplayer ou em redes massivas online. Aparentemente, a interação é mais um elemento do que comumente é chamado no
jornalismo especializado de gameplay, ao lado de tantos outros, como qualidade gráfica,
sonoridade, estrutura funcional, narrativas, mecânica da simulação, etc. Em modo singleplayer a interação surge a partir do momento em que o jogador familiariza-se com o
sistema, ou seja, com as regras que governam o mundo no qual está inserido e com as
regras que determinam como ele pode afetá-lo, possibilitando um senso de pertencimento.
Portanto, o gameplay de um videogame não está relacionado diretamente com elementos
específicos constitutivos do jogo, mas é resultante da combinação entre eles. De qualquer
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forma, é lugar comum afirmar que a interatividade é a parte preponderante, desde que seja
uma interação emocional e psicologicamente ressonante. Bem como é sedutor afirmar que
a noção esteja vinculada ao realismo do produto, como no recém lançado Red Dead
Redemption 2 (2018), da Rockstar Games. John Wills (2018), pesquisador da Universidade
de Kent, sugere que esse jogo soube servir-se do ultrarrealismo, testando os limites
tecnológicos do lúdico e da experiência digital, mas não sem renunciar ao elemento
"divertir-se", a essência da atividade de brincar.
Esboços para uma definição
É possível refletir sobre a noção de gameplay sem defini-la de forma definitiva. Numa
primeira análise, trata-se do genótipo e o fenótipo de um videogame, ou seja, são todos os
aspectos formais exteriores (tais como gráficos, trilha sonora, etc.) e intrínsecos, tais como
os algoritmos que definem, por exemplo, o ângulo de uma sombra ou a profundidade de um
tiro num muro, ou o comportamento de um dado personagem. Antes de tudo, é importante
lembrar que o gênero de um videogame (aventura, plataforma, etc.) não determina o seu
gameplay, porque um game virtuosamente técnico, como um jogo de tiro de última geração,
pode oferecer um gameplay debilitado se comparado ao de um jogo graficamente
incipiente, como Tetris (1984), que é na verdade um simples quebra-cabeça.
Uma das maneiras de encontrar a essência do gameplay é destacar alguns de seus
princípios básicos: a ação do código e o conjunto de experiências interativas entre dois ou
mais sistemas. A ação propriamente dita, tal como definida pela cibernética, depende de
outras iniciativas prévias, como observar e ponderar antes da “passagem ao ato”. Caso
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contrário, a execução de uma ação seria regida por impulsos cegos, arbitrários, sem
eficácia. Portanto, o loop cibernético de primeira ordem – composto por observação,
ponderação e ação – é o princípio do gameplay. Contudo, isso não exaure a questão.
Quando dizemos ser o gameplay o resultado da interação entre dois ou mais sistemas, um
deles pode ser um sujeito e o outro uma máquina e, portanto, há de se considerar que a
parte orgânica da interação é motivada simplesmente por prazer e diversão. Afinal
regozijar-se é um dos atos mais demasiadamente humano que existe.
Obviamente o prazer e a diversão da parte orgânica não são elementos consensuais, e
contém algo de subjetivo. O prazer, no caso do gameplay, é o resultado de um
envolvimento, de um engajamento conversacional, e não se associa exatamente ao que o
ciberneticista britânico Stafford Beer (1994) chama de “mecanismos algedônicos”:
estímulos fisiológicos de satisfação ou não satisfação. O prazer provocado pelo gameplay é
reflexo do conjunto de experiências interativas entre os sistemas envolvidos, ou seja,
aquelas que dependem de ciclos cibernéticos consecutivos, como monitoramento,
processamento e ação. Em resumo, a diversão é apenas uma medida subjetiva da
qualidade do gameplay, não um sinônimo.
Poder-se-ia então afirmar que um videogame é regido por leis internas, resumidas na
noção de gameplay? Em parte, sim. Talvez seja mais produtivo afirmar que o gameplay é a
combinação entre forma (gráficos, música), função (comportamento dos personagens e
objetos) e estrutura, elemento primordial (mas não excludente), já que sucede a relação
ótima entre forma e função e, acima de tudo, por ser um elemento que emerge no momento
da interação entre os dois sistemas: ações do código e ações do jogador. Porém, é
fundamental não enfatizar nenhum dos itens.
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Quando o jogador “pega o jeito” do game, se esmerando na manipulação dos objetos,
percorrendo as trajetórias de forma fluída e reconhecendo substratos significantes, surge
um componente dialógico, uma espécie de dança e comunhão. É exatamente nesse ponto
que o gameplay manifesta-se com toda a sua força. A partir desse ponto, outros fatores
influem no processo, como um incontestável senso de realização e o fechamento de um
ciclo de aprendizado, que começa no início do tutorial e termina na conquista do objetivo.
Talvez essa seja a melhor forma de descrever o gameplay, já que analisá-lo hoje de forma
teórica e técnica ainda é uma iniciativa incerta.
Narrativas líquidas
Na hipótese de que o gameplay ache-se na intersecção de diversos fatores, tais como
detalhamento do mundo, imersão e demanda de ações efetivas, faz-se necessário
adicionar mais um: a estrutura da narrativa. Desde tempos imemoriais, contadores de
histórias já encantavam plateias ao redor de fogueiras, edulcorando as façanhas de
caçadores. Relatos de guerra, cantigas de ninar, cancioneiros da corte: contar histórias
sempre foi um dos fortes atrativos da humanidade ao longo de sua evolução. Mas foi o
filósofo grego Aristóteles (2015) o primeiro a definir a atividade, estabelecendo uma
estrutura básica de causalidade para a estrutura narrativa, a qual passou a ter um começo,
meio e fim.
Contar histórias é criar mundos. O termo diegese serve para designar a criação não apenas
da história em si, mas de todo o universo ficcional associado a ela. Que o diga J.R.R.
Tolkien, o autor inglês que inventou uma nova língua e imaginou mapas para dar mais
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consistência a sua particular história de elfos, anões e guerreiros. Isso significa que, na
criação de mundos, existe sempre uma etapa anterior à fagulha criativa inicial em que é
feita uma representação a priori do conteúdo narrativo, ou seja, a definição dos detalhes e
formas do universo criado. E é exatamente nesta antessala onde é moldado, por exemplo,
o caráter das personagens.
A manutenção coerente das características psicológicas, em suportes convencionais, é
tarefa razoavelmente trivial, mas como administrar o temperamento de uma personagem
numa narrativa líquida? Neste caso, a inteligência artificial pode ser de grande serventia.
No planejamento narrativo em tempo real – novidade introduzida pelas novas mídias – a
personalidade das personagens é especificada por valores numéricos que mudam no
decorrer da história. Personalidade e enredo, portanto, nunca estiveram tão intrincados e
nunca tiveram tamanho grau de dependência. A relação de mutualismo entre eles sugere
que qualquer tentativa de se criar entretenimento interativo focando apenas em um dos dois
elementos está condenada ao completo fracasso.
Nas mídias tradicionais, qualquer imprevisto na estrutura dramática – ou qualquer fato
emergente – pode anular totalmente a plausibilidade da história. Segundo os formalistas
russos, a relação de causalidade entre personagens e eventos é a principal característica
de uma narrativa. Tomachevski (1925), por exemplo, dividiu-a em dois planos: o plano da
fábula, um conjunto de acontecimentos organizados cronologicamente; e o plano do
enredo, composto pelos mesmos acontecimentos, mas focado nos detalhes do instante
dramático. No cinema clássico, por exemplo, o enredo (syuzhet) é tão importante quanto a
fábula geral no processo de construção de causalidade.
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Mas no mundo dos novos meios audiovisuais (especificamente os videogames), essa teoria
começa a entrar em colapso, porque hoje é possível elaborar causalidades em tempo real,
com a intervenção dos jogadores reais ou "iniciativa" de agentes inteligentes. Para
enfrentar os novos desafios narrativos, pesquisadores como Michael Young, coordenador
do Liquid Narrative Group,74 elaborou o Mimesis, um sistema de planejamento automático
de enredos, com monitoramento de atos falhos. Em mídias tradicionais, não existe a
possibilidade de escolher múltiplos destinos; nos videogames, porém, os gráficos das
ações – chamado espaço de estados75 – podem dividir-se em duas ou mais vertentes. Na
representação narrativa criada por esses programas, o plano de ação não é apenas um
procedimento para a resolução de problemas, mas serve também para formar um conjunto
de potenciais instâncias narrativas, escolhidas quase a dedo por um algoritmo de busca.
Entretanto, garantir a compatibilidade entre as ações do protagonista num gráfico de
espaço de estados é uma tarefa nada trivial.
Na prática, imagine-se um suposto videogame em que o protagonista está isolado numa
ilha separada do continente por uma ponte levadiça que pode ser baixada mediante o
pagamento de um dado valor. A missão do personagem, que tem apenas uma moeda, é
conseguir escapar da ilha. Entretanto, ele está morrendo de sede e encontra uma daquelas
máquinas de refrigerantes antes de chegar à ponte. Se ele usar a moeda para saciar-se,
não vai conseguir executar o objetivo. O programa reconhece a possível "ação
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Laboratório da Universidade da Carolina do Norte, EUA, que atua na área de sistemas procedurais e criação de
conteúdos para jogos interativos e outros ambientes virtuais. Ver The Liquid Narrative Group. Disponível em:
<https://liquidnarrative.csc.ncsu.edu/>. Acesso em: 13 nov. 2018.
75 Representação da dinâmica de um sistema de ordem n usando n equações diferenciais.
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ameaçadora" e cria automaticamente um mecanismo que garanta o sucesso da etapa,
forjando o enguiço da máquina, por exemplo. Se a pré-condição de comprar é a posse de
uma moeda e o efeito desejado da ação é o agente receber um objeto em troca, o algoritmo
deve mudá-la para obrigar a máquina a devolver a moeda. Seria a verdadeira aplicação do
ditado "escrever certo por linhas tortas".
A diferença entre a estrutura narrativa dos modelos computacionais e mentais são muito
diferentes. O processo cognitivo é diferente. Pesquisadores estão diminuindo essa
distância com programas e algoritmos elaborados para que o enredo seja automaticamente
conduzido, com ou sem a intervenção do jogador. Há várias frentes de pesquisa. A antiga
máquina de estados finitos, representada por um gráfico com todas as possibilidades de
ações primárias e secundárias, está perdendo para mecanismos que realizam buscas em
"árvores de situações" e encontram, em tempo real, ações condizentes com a
personalidade da personagem.
Nada como as comédias de situação para testar o planejador automático, porque na
maioria das vezes elas são elaboradas por meio de estruturas narrativas simples. O
pesquisador Marc Cavazza (2001) mostra, por exemplo, como as táticas de conquista
amorosa de um dos personagens do seriado de TV Friends funciona dentro do Unreal
Tournament (1999), videogame com componentes de inteligência artificial. Ross, que está
paquerando Rachel, precisa reunir informações antes de tomar a iniciativa e, para isso, tem
ao seu alcance algumas opções, como ler o diário dela ou fazer perguntas a uma amiga em
comum (Phoebe). Na busca, o algoritmo vasculha os terminais do gráfico que
correspondem ao instante específico e escolhe a melhor sequência para a ação. Se o
jogador esconder o diário de Rachel, planos secundários compatíveis estarão disponíveis.
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Um plano é uma estrutura de dados que parcialmente especifica as ações e o papel das
personagens, objetos e locações numa determinada história. O plano, por sua vez, é
dividido por etapas. O planejamento narrativo elaborado pelo algoritmo DPOCL
(Decompositional Partial-Order Causal-Link Planner), criado há décadas por Young (1994),
decompõe a história em vários estágios e cenas e preenche os vácuos do plano primário,
de maneira que o resultado seja compatível com o contexto geral que está sendo
construído. O Longbow76 é outro sistema de planejamento hierárquico que combina o
raciocínio da decomposição e o raciocínio causal na mesma representação narrativa. Mais
do que planejar, o programa deve ter a capacidade de recuperar a linha narrativa
ocasionada por atos falhos das personagens.
O próprio Young sugere que os roteiristas de jogos criem apenas a base da interação entre
personagens e objetos, mas que deixem os possíveis resultados, eventos e relações serem
"reescritos em pleno voo" com base nas ações do jogador, oferecendo a ele um
suplemento de gameplay. Pequenas ações não devem influenciar o enredo, mas a morte
de um guerreiro inimigo, por exemplo, pode alterar completamente a composição da
história. Para provar a sua tese, Young e outros pesquisadores modificaram os
fundamentos da teoria narrativa com um novo jogo-conceito baseado no clássico medieval
anglo-saxão Beowulf.77
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Cf. Longbow | The Liquid Narrative Group.
Disponível em: <https://liquidnarrative.csc.ncsu.edu/longbow/>. Acesso em: 14 nov. 2018.
77 O projeto teve início por volta de 2003. Ver WARD, Mark. Video games without frontiers, 31 jan. 2003. Disponível
em: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/2708995.stm>. Acesso em: 12 nov. 2018.
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Realidades concêntricas
No dicionário, a palavra realista significa monarquista, mas pode também conotar uma linha
artística preocupada em representar a vida como ela é. Depois de assistir ao filme eXistenZ
(1999)78 a impressão que se tem é que, além de ter recuperado esses sentidos, a palavra
passou a nomear os terroristas que querem a restauração da realidade e a queda do
reinado hiper-real criado por célebres game designers. Assim, a questão do realismo nos
videogames articula-se nas entrelinhas do filme, convertida em seus diversos caráteres. É,
sem dúvida, o produto cultural exemplar para se refletir sobre o papel do realismo gráfico
na composição do gameplay.
É preciso, a título de elucidação, descrever alguns pontos da estrutura narrativa do filme.
Comecemos com a cena inicial, em que um grupo de jogadores experimenta publicamente
um novo jogo que promete esmaecer os limites entre realidade e fantasia, e um espectador
na plateia, portando uma "arma hipoalergênica" (curioso revólver ósseo/cartilaginoso que
atira, ao invés de balas, dentes humanos), investe contra a criadora do game homonímico
(Jennifer Jason Leigh) aos berros: "Death to eXistenZ! Death to the demoness Allegra
Geller!". O atirador, na verdade, é um realista, para quem os autores de games hiperrealistas são verdadeiros demônios que deformam a realidade e, por esse motivo, merecem
a pena capital.

78

CRONENBERG, David. eXistenZ. Dimension, 1999.
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Independentemente dos elementos persecutórios consubstanciados na fátua de Allegra, o
filme de Cronenberg instiga, de maneira original, o debate sobre os efeitos de mundos
virtuais realistas em seres humanos. Mas a atmosfera do real é, por ironia, irreal. O console
de eXistenZ, por exemplo, é constituído com um produto "metacarnal" – composto
principalmente por órgãos de anfíbios – e é conectado por meio de estranhos cordões
umbilicais aos "bioports" dos jogadores: orifícios pouco acima do cóccix que desembocam
diretamente na espinha dorsal (a conotação é nitidamente sexual, o que, vindo de
Cronenberg, não chega a ser nenhuma surpresa). A música de abertura e a trilha sonora,
composta por Howard Shore, acentuam ainda mais o desnível entre o real e o hiper-real.
O design de produção e os cenários também enfatizam a sensação de desnível. Ao
descobrir que seu salvador, chamado Ted Pikul (Jude Law), não possui um "bioport",
Allegra o convence a ir a um posto de gasolina, local onde normalmente são feitas as
perfurações por meio de um instrumento chamado "Hydro-Gun". Lá, encontram o frentista
Gas (Willem Dafoe), o responsável pela "cirurgia". O estranhamento de Pikul é total, já que,
na garagem do posto, não há sinais de esterilização, e os aparelhos de perfuração
convivem lado a lado com as ferramentas cheias de graxa da oficina mecânica. Quando
Allegra se depara, do lado de fora, com uma pequena criatura anfíbia de duas cabeças,
percebe-se que, de alguma forma, a personagem está "presa" dentro de um dos níveis de
seu game. Logo, a preocupação de Pikul com relação a uma possível infecção, a esta
altura do campeonato, é absolutamente despropositada, pois torna-se notório que ele
também está "dentro" do jogo.
David Levery (2001) resume bem os vários níveis narrativos do filme: o primeiro é a cena
inicial dos testadores, que supostamente iniciam o game eXistenZ propriamente dito.
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Depois da tentativa de seu assassinato, Allegra foge com Pikul, um trainee da produtora de
videogames Antennae Corporation. A partir deste ponto, os dois jogam eXistenZ no chalé
de uma estação de esqui, apropriada, como é sugestionado, para jogos esportivos de
simulação. Em seguida, eles jogam uma variação do jogo no interior de uma loja de games,
pertencente ao empresário D'Arcy Nader, que também comercializa o game Hit by a Car (o
subtítulo é: the game that puts you in the driver's seat; uma referência ao infame
Carmageddon [1997]?). Até este momento, nota-se que as personagens estão jogando um
game dentro de outro game, à maneira das antigas caixas chinesas.
Mas, no decorrer do filme, o espectador percebe que pode haver um nível de realidade
superior que engloba a todos os outros. Como na história Alice no País das Maravilhas
(Lewis Carroll, 1865), o nível "real" nunca é exatamente confirmado em seus subníveis.
Há vários indícios de um desnível entre realidades, entre o que realmente aconteceu e a
memória do ocorrido. Numa das cenas iniciais, Pikul e Allegra precisam de um sojourn para
avaliar a situação e acabam se hospedando num motel. Pikul está bebendo refrigerante e
comendo batatas compradas numa lanchonete chamada Perky Pat's, referência explícita
ao livro The Three Stigmata of Palmer Eldritch (1965), de Philip K. Dick, o mestre dos
desníveis de realidade e clivagens da memória (o famoso autor de ficção científica sofria
eventualmente de anamnese, a perda da capacidade de esquecimento, fenômeno
necessário para a manutenção das recordações; este dado está em palestra proferida pelo
escritor em 1978).
No livro, a única diversão dos moradores de Marte é brincar com as bonecas Perky Pat e
assumir, assim, uma existência fictícia ao modo de Barbie e Ken. O problema é que Pikul,
neste ponto do filme, ainda não tem consciência de sua vida paralela no ambiente hiper-
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real em que está vivendo. Não sabe que é um boneco de si mesmo.
Ao jogarem o game dentro do game na loja de D'Arcy Nader, os dois heróis vão parar num
trutário que fornece órgãos internos de anfíbios para as empresas de games. Ao lado, há
um restaurante chinês frequentado por funcionários no horário de almoço. Um colega de
trabalho de Pikul sugere que ele vá ao restaurante e peça o prato especial do dia. A cena é
uma das mais antológicas já feitas por Cronenberg, pois os elementos gore típicos do
cineasta canadense adquirem aqui uma estranha dimensão estética. Conforme Pikul
consome os anfíbios, vai montando uma "arma hipoalergênica" feita com o resto de ossos
dos animais. Depois de terminar, é tentado a matar o chefe do restaurante.
O assassinato revela, em seguida, um emaranhado plot de espionagem e
contraespionagem envolvendo empresas de games concorrentes, todas elas atrás do
sistema interativo criado por Allegra. A cena da batalha final, bem ao estilo dos games
tradicionais, aparentemente termina o ciclo das fases de eXistenZ. Mas apenas
aparentemente.
Em respeito aos que ainda não tiveram contato com o filme, interrompemos aqui a
descrição de sua conclusão. Partindo da ideia de que a possibilidade de ajuste de certas
variáveis narrativas assinala o poder do gameplay em um jogo, é possível supor que os
jogadores de eXistenZ optaram por substituir os recursos de realismo para testar vários
formas líquidas de desenlace, tal como o fez Leon Tolstoi com a batalha de Borodino, no
livro Guerra e Paz, segundo a analogia de Henry Jenkins (2006). Por ironia, uma mídia
clássica (porém correlata aos videogames) atestou que o realismo (assim como a narrativa)
não se configura como o elemento preponderante do gameplay.
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Conclusão
Tópicos como representação realista, detalhismo diegético, imersão, requerimento de
ações continuadas, narrativas movidas a IA para "jogos infinitos" – eis o conjunto do que
poderia se converter em uma possível definição de gameplay. Mas continuamos a nos
recolher, a nos afastarmos da tarefa de estabelecer uma explicação absoluta, porque o
olhar de nossa análise volta-se a uma mídia in process. É, por certo, arriscado apostar em
um conceito fechado. Em certos momentos, como no caso da reflexão sobre o complexo
filme de David Cronenberg, o exercício de definição reduziu-se, como na análise de
discurso, ao não dito, ao que mesmo não se dizendo, diz, mas de modo performático.
A pergunta que se faz é: com o desenvolvimento avançado de tecnologias de
processamento e placas de vídeo dedicadas, com o realismo dos games transcendendo a
realidade virtual e aproximando-se da "realidade atual", o próximo passo para se chegar ao
gameplay ideal não seria investir no campo de storytelling? Incluindo aqui, por certo, a
inserção de técnicas de Machine Learning e redes neurais na otimização comportamental
de agentes inteligentes? Tudo indica que tais expedientes não seriam o suficiente, pois o
gameplay é um fenômeno irredutível ao estado da arte tecnológico.
Nada mais razoável, então, do que dizer que envolver-se através do gameplay é
simplesmente deixar-se abstrair, é o jogador esmerar-se em se perder em uma aventura
lúdica, seja ela desdobrada em um ambiente analógico ou digital. Independentemente das
implicações que tal mergulho venha a suscitar na área de saúde pública, não
descartaremos de modo sumário essa designação.
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