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“[...] or the waterfall, or the music heard so deeply 

That it is not heard at all, but you are the music 

While the music lasts. Theses are only hints and guesses, 

Hints followed by guesses; and the rest 

Is prayer, observance, discipline, thought and action. 

The hint half guessed, the gift half understood, is Incarnation.” 

 

T. S. Eliot, The Dry Salvagens, em Four Quartets. 
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RESUMO 

 

A tese examina a experiência de jogar um videogame. O problema de pesquisa se situa 

na interação entre jogo e jogador, identificando e discutindo variáveis intervenientes à 

partilha que se estabelece nessas situações. Assim, as observações abrangem alguns dos 

principais objetos técnicos contemporâneos capazes de emular o que aqui chamamos de 

obras videolúdicas. Nesse sentido, dedicamos especial atenção às trocas que ocorrem 

entre o videogame e seu usuário, tomando-o como uma entidade orgânica, dotada de 

faculdades sensoriais, perceptivas, cognitivas e performáticas. Para lidar com a questão 

escolhida, o estudo parte do Pragmatismo e adentra os campos da Comunicação, Game 

Studies, Design e Medicina. Nessa via, os principais conceitos trabalhados são 

experiência e “uma experiência”, materialidades, performance, flow, além de ideias que 

emergem a partir do game design, ergonomia e estudos sobre o corpo. Os 

procedimentos metodológicos tomados nesse estudo partem – na maioria dos casos – da 

própria experiência do autor como jogador. Assim, situações de jogo são identificadas e 

discutidas à luz dos campos mencionados. A tese, por fim, compreende o jogar como 

um ato ligado à performance, capaz promover experiências estéticas nas quais os meios 

– dispositivos e corpos – não são indiferentes. 

 

 

Palavras-chave: Experiência, videogames, performance, materialidades, estética. 
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interaction. 227 f. il. 2018. Thesis (PhD in Contemporary Communications and 

Culture). Federal University of Bahia, 2018. 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis examines the experience of playing a videogame. The research problem lies 

in the interaction between the game and the player, identifying and discussing 

intervenient variables to the interchange that is established in these situations. Thus, the 

observations include some of the most important contemporary technical objects 

capable of emulating what we call videoludic works. In this sense, we pay special 

attention to the exchanges that take place between the videogame and its user – taken as 

an organic entity, endowed with sensory, perceptive, cognitive and performative 

faculties. To deal with the chosen question, the study starts from Pragmatism and enters 

the fields of Communication, Game Studies, Design and Medicine. In this way, the key 

concepts developed here are experience and “an experience”, materialities, 

performance, flow, as well as other ideas that emerge from game design, ergonomics 

and studies on the human body. The methodological procedures taken in this work 

mostly depart from the author’s own experience as a player. Thus, game situations are 

identified and discussed in the light of the mentioned fields. The thesis, finally, 

aprehends the act of playing as something connected to performance, capable of 

promoting aesthetic experiences in which the media – devices and bodies – are not 

indifferent. 

 

 

Keywords: Experience, videogames, performance, materialities, aesthetics. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nada há em nossa ventura humana que independa de uma relação fronteiriça 

entre o que é interno e aquilo que lhe circunda. Estar, nesse sentido, se apresenta 

também como uma condição material da existência: um corpo no mundo. Esse mundo e 

esse corpo, dizemos em uma alegoria, friccionam-se constantemente e, desse conjunto 

de mútuas afetações, emerge a experiência de ser. 

Dos esforços de compreender nuances desse encontro entre criatura e ambiente, 

muitas são as abordagens. Escolas diversas elegem fragmentos de mundo e sobre eles 

apontam lentes interpretativas. As explanações e soluções quantificadas das ciências 

exatas, o entendimento dos modos de funcionamento da natureza, a observação das 

dimensões fisiológicas dos organismos vivos e a atenção às manifestações daquilo que 

chamam de espírito humano1. Dentro de cada uma dessas perspectivas – e de tantas 

outras não citadas – emergem universos de saberes que iluminam camadas ainda não 

conhecidas do homem e do planeta.  

Assim, aprender se torna verbo recorrente em todo o curso da humanidade. 

Observar, indagar apropriadamente e absorver algum conhecimento abre portas a novos 

panoramas na relação das pessoas entre si e dessas com o mundo. A linguagem, então, 

fundamenta e permeia esse continuum de estudo e aprimoramento. Exemplos abundam 

quando pensamos na relação entre o conteúdo e a forma do saber. Complexas 

edificações no Antigo Egito com inscrições em suas paredes, os resquícios dos rituais 

incas na cidade tida como sagrada nos Andes, a cosmogonia traduzida em versos na 

Grécia Clássica, as marcas dos fenícios, sumérios, árabes e sociedades europeias sobre 

as civilizações ocidentais, a ampliação do que era compreendido como mundo a partir 

das navegações, a negação de todo saber “profano” em tempos trevosos da História, os 

movimentos filosóficos e artísticos de luta pela liberdade de pensamento, a 

instrumentalização da Ciência, a diminuição de fronteiras provida pelos meios de 

transporte e comunicação escrita, a aceleração dos meios de produção e a reorganização 

das cidades, os meios de comunicação de massa, a Internet. 

                                                           
1 Acerca disso, refletimos sobre a alcunha dada pelos alemães àquilo que corresponde às Ciências 

Humanas. Geisteswissenschaften é o nome dado para denominar as – literalmente – Ciências do Espírito. 

O verbete resulta da conjunção de três outras palavras: Geist (espírito), Wissen (saber, conhecer) e 

Schaften (constructo). Resulta dessa flexão lexical a ideia de um repertório de conhecimentos ligados às 

manifestações do “espírito”, isto é, àquilo que é da ordem das subjetividades, do questionamento e da 

crítica, do simbólico e imaginativo. Enfim, da natureza reflexiva inerente ao ser humano. 
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Cada uma, em seus contextos particulares, apresentam-se como manifestações 

desse Geist humano ao qual nos referimos. Desse modo, algo que parece comum a todas 

essas expressões diz respeito ao fluxo do movimento entre criatura e ambiente. Nessa 

relação, a interação entre instâncias se apresenta como qualquer coisa de recursiva, com 

convocações e efeitos mútuos. Se nas sociedades primitivas o senso do outro e do 

mundo se restringia às limitações geográficas e todo um universo era apresentado por 

um conjunto de ritos e mitos, através, principalmente, das performances manifestadas 

nos corpos (ELIADE, 1972; VERNANT, 2009), o curso do tempo fez e faz ver que 

essas relações entre homem e mundo se retroalimentam. 

Assim, a escrita possibilita dissociar o dizer – e a consequente recepção dessa 

mensagem – do ato da fala. A imprensa catalisa a reprodução de volumes de texto e 

torna possível expandir a distribuição e acesso a mais locais do globo (THOMPSON, 

1998). Linhas de trem, serviços postais: que efeitos são provocados pelo encurtamento 

de distâncias e aparente diminuição do tempo? De modo mais amplo, como as 

mudanças das formas de expressão levaram a novos sensos de si, do outro e do mundo? 

Inversamente, como esses novos sensos de si, do outro e do mundo possibilitaram e 

conduziram a novas formas de comunicação e sociabilidade? As questões se 

complementam e parece impossível compreendê-las isoladamente. 

Assim, essa tese se situa na interação entre pessoa e mundo, abarcando com 

igual atenção aspectos simbólicos e materiais que intervêm nessa relação. Queremos, 

especificamente, questionar em que consiste o ato de jogar um videogame2. O problema 

que tentamos resolver parece, a prima vista, algo simples. Grosso modo, a situação 

pode ser resumida em um jogo, um conjunto de aparatos técnicos e um jogador. No 

entanto, se tomado na perspectiva à qual conduzimos, revela-se como algo complexo, 

resultante da articulação de linguagens e materialidades, formas e funções, objetos e 

corpos, diacronias – entre passado e presente, e presente e futuro – e sincronia. É, 

portanto, um conjunto de comportamentos associados a uma finalidade lúdica, possível 

através da interação entre jogador e mídia. Esse encontro pode promover o que aqui é 

                                                           
2 Aos nos referirmos à mídia em questão, temos ciência das sutis distinções semânticas que podem haver 

entre “videogame”, “jogo eletrônico”, “game”, “obra videolúdica” dentre outras classificações. Para esse 

trabalho, no entanto, todos esses verbetes aludem a um mesmo aparato midiático. Por mais que nossa 

atenção se volte também à forma como seja dito o que aqui se diz, essa distinção da nomenclatura parece 

não contribuir objetivamente com a argumentação aqui construída. Todos os jogos observados aqui são 

digitais, emulados em computadores, consoles dedicados ou dispositivos móveis e apresentam-se a seus 

usuários através de recursos visuais e sonoros. Isto é, telas ou televisores, speakers ou fones de ouvido.  
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chamado de experiência, conceito que ancora toda a discussão e ao qual nos 

remeteremos adiante. 

Em uma pesquisa por teses relacionadas ao verbete “videogame” publicadas nos 

últimos dez anos no Catálogo de Teses e Dissertações do Portal CAPES, surgem 49 

incidências. Se a busca for por “game” o número sobe significativamente: 762 

trabalhos. Dentre esses, a maior área de concentração está na Educação, seguida por 

Letras/Linguística e Comunicação. Se percorrermos os títulos dessas teses, percebe-se 

uma apropriação dos games no âmbito pedagógico, análises de narrativas, construção de 

aspectos sociais, dentre enfoques ligados ao design, à computação, psicologia e saúde. 

Mesmo percebendo um aumento crescente na produção de teses voltadas aos games, 

parecem que poucos são os esforços de voltar justamente para o que é basilar a qualquer 

um desses desdobramentos, isto é, o ato mesmo de jogar. 

Nos concerne, nesse estudo, lançar luz à situação de interação que se manifesta 

entre jogo e jogador. Apresentando um conjunto de variáveis que, em articulação, são 

capazes de promover experiências. Como o jogo arquiteta ou projeta certas formas de 

recepção em seus usuários? É o que queremos responder a partir de uma incursão em 

escolas da Comunicação, Filosofia, Design e Medicina. Mais que um tratado definitivo, 

propomos a abertura de um diálogo voltado a uma dimensão pragmática da experiência 

de jogo, com especial atenção aos aspectos fenomenológicos que concernem a 

instauração disso que aqui chamamos de experiência do jogar. 

Nesse âmbito, as notações feitas e aqui discutidas seguem basicamente um 

mesmo protocolo procedimental:  escolha inicial dos jogos, uma primeira experiência de 

jogo sem qualquer registro textual ou videográfico, validação das características dos 

jogos que correspondem ao interesse da pesquisa, registro de sessões de jogo em vídeo 

amador e tópicos escritos, análise desses registros e posterior reflexão à luz da 

fundamentação teórica que concerne a essa tese. 

Portanto, desde já, algo que nos acompanha ao longo de toda essa tese se 

apresenta nas entrelinhas e nos convida a olhar o quadro analítico por uma perspectiva 

mais ampla. Discretamente, um aspecto crucial ao fenômeno aqui observado se revela. 

Fazemos menção ao caráter relacional inerente ao devir humano no mundo e aos efeitos 

dessas relações sobre o corpo, em seus aspectos sensoriais e motores, além de suas 

faculdades da emoção e razão. Paralelamente, as manifestações da criatura viva trazem 

em si o potencial de marcar o ambiente. Desse encontro, marcas ou efeitos podem 

emergir em ambos. 
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O percurso então se inicia sob a égide dessa dimensão essencial da vida: a 

experiência. Se há algo que inspira todos os esforços aqui empreendidos é a busca por 

tentar melhor compreender as formas de experienciar o mundo contemporâneo. No 

entanto, um objetivo tão abrangente exige mais que um curso de doutorado para ser 

levado à cabo. Mesmo com o máximo rigor, ainda assim, o tema não seria esgotado. 

Pelo contrário, algo de fugidio e oculto sempre parece sombrear as tentativas de 

compreender com exatidão fenômenos dessa natureza. 

É Ortega y Gasset (1958) quem pinta com palavras uma imagem acerca do que 

se deixa alcançar com as fronteiras do entendimento3. Diz o filósofo: 

Nos parece que havia ali um homem sentado sobre uma pedra, os 

cotovelos sobre os joelhos, as palmas das mãos nas têmporas, e que, 

precisamente quando chegávamos, se levantou e saiu. Suspeitamos 

que esse homem, dando uma breve caminhada, foi colocar-se na 

mesma postura, não muito longe de nós. Se cedermos ao desejo de 

surpreendê-lo – ao poder de atração exercido pelo centro dos bosques 

sobre quem neles adentra – a cena se repetirá indefinidamente. O 

bosque está sempre um pouco além de onde estamos (ORTEGA Y 

GASSET, 1958, p. 30)4. 

Essa figura fugidia, sempre un poco allá de nosotros, ilustra a aparente 

incapacidade de apreender por completo qualquer tema ligado às manifestações das 

subjetividades. O fenômeno se dá a ver em uma ou outra faceta, mas a visão profunda 

do todo é algo inescrutável. É necessário reforçar esse ponto desde um primeiro 

momento do percurso. Tomamos esse cuidado no sentido de alinhar expectativas do 

leitor ao texto que aqui se apresenta. Assim, a tese se constrói muito mais como um 

convite de passeio em conjunto ao bosque do que como um guia com coordenadas 

precisas. A busca aqui – como nos recomenda a fenomenologia – não consiste em 

enquadrar os objetos de estudo previamente, classificando-os segundo conceitos e 

metodologias rígidas. Pelo contrário, todo esforço transcrito e organizado em capítulos 

visa “ir às coisas mesmas”, isto é, interrogar os objetos e perceber aspectos do 

fenômeno que nos concedam uma vista mais definida do mesmo. 

                                                           
3 Essa passagem inspirou a epígrafe de minha dissertação de Mestrado nesse mesmo Programa de Pós-

Graduação. Assim, mais uma vez, nos pomos frente a esse caminho proposto por Ortega y Gasset: o de 

embrenhar-se em um arvoredo que é o ainda não conhecido. Essa retomada vem como uma revisita a um 

lugar que, de algum modo, já estivemos – e novamente estamos: o da meditação sobre um problema de 

pesquisa.  
4 Tradução Nossa: “Nos parece que había allí un hombre sentado sobre una piedra, los codos en las 

rodillas, las palmas en las sienes, y que, precisamente cuando íbamos a llegar, se ha levantado y se ha ido. 

Sospechamos que este hombre, dando un breve rodeo, ha ido a colocarse en la misma postura no lejos de 

nosotros. Si cedemos al deseo de sorprenderle – a ese poder de atracción que ejerce el centro de los 

bosques sobre quien en ellos penetra –, la escena se repetirá indefinidamente. El bosque está siempre un 

poco más allá de donde nosotros estamos”. 
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Em alguns momentos, o bosque é denso e os caminhos necessitam de grande 

esforço para serem transpassados. As ferramentas utilizadas para abrir as trilhas provêm 

de diferentes escolas do pensamento: da Filosofia à Comunicação, da Medicina ao 

Design, alguns conceitos são trazidos à baila no sentido de clarear o percurso. Em outras 

ocasiões, abrimos clareiras ao pensamento. O texto então parece ganhar um frescor, um 

espaço de reflexão mais iluminado e arejado. Tais modulações de ritmo e densidade 

textual visam tornar essa tese uma referência em seu campo, propondo, com igual 

decoro, diálogos com acadêmicos, pesquisadores, desenvolvedores de jogos digitais, 

profissionais da mídia, jogadores e demais interessados no tema.  

Que tema é esse, afinal? Estudamos aqui a experiência de jogar videogames. 

Assim, nos interessa apreender as variáveis intervenientes no ato mesmo de estar em 

situação de interação com uma obra videolúdica5 que apresenta mundos simbólicos e 

materiais próprios. Questionamos isso que chamamos de “experiência do jogar” e o 

modo pela qual ela pode se constituir mediante determinadas partilhas de ordem cultural 

e física, computacional e motora, sensorial, emocional e cognitiva. 

Empiricamente, a tese percorre três grandes categorias de videogames para, em 

um primeiro momento, retratar situações de jogo e então lhes lançar o olhar, extraindo 

elementos que nos permitam propor um viés metodológico para análises dessa natureza. 

A principal hipótese que nos conduz ao trabalho é de que diferentes jogos promovem 

diferentes tipos de experiência. Aquiescer com isso pode parecer óbvio, no entanto, 

nossa contribuição aponta muito mais à questão que segue essa primeira: por quê?  

Interrogamos o que é aparentemente conhecido para abordar o fenômeno em 

partes menores e daí novas hipóteses se dão a ver. Se jogado em diferentes plataformas 

(isto é, computador, console ou telefones celulares, por exemplo), um jogo promove 

uma experiência similar ou os aparatos reconfiguram intensamente a situação? As 

demandas cognitivas, emocionais e motoras dos games privilegiam determinadas 

plataformas em detrimento de outras? De que modo os títulos têm explorado os recursos 

técnicos dos objetos e como projetam experiências a partir daí? Qual a relação entre as 

demandas dos jogos com os comportamentos do jogador e que tipo de efeitos resultam 

                                                           
5 Reforçamos que, nessa tese, “obra videolúdica”, “videogame” e “jogo digital” devem ser tomados como 

sinônimos. Para efeitos de nossa reflexão, optamos por dirimir eventuais distinções entre esses termos. 

Nos termos do Pragmatismo, esse aparato técnico é tomado como objeto ou ambiente, isto é, uma das 

instâncias que, em conjunção com o sujeito – ou, conforme Dewey (2010) “criatura” – é capaz de dar 

condições de emergência a uma experiência. 
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daí? Ao romper com os repertórios de uso mais habituais à indústria, é possível que os 

jogos promovam experiências capazes de marcar a vida das pessoas de modo especial? 

Questões emergem e algumas se configuram como hipóteses. Acreditamos que o 

meio não é mero veículo, mas pode influenciar diretamente a situação de jogo. 

Ancoramos essa crença na percepção de que diferentes posturas corporais e repertórios 

gestuais são evocados por diferentes dispositivos de controle. Sendo a experiência algo 

relacional, essa “opacidade” e não “transparência” do meio pode alterar a experiência. 

Tentamos mostrar como nas páginas que seguem. Tal qual essa questão, pensamos que 

as estruturas estéticas – principalmente os recursos audiovisuais e narrativos – não são 

primazes, mas tão importantes como as materialidades relativas a essa relação. Isso nos 

conduz a perceber que ambas, o conteúdo e sua forma, se equivalem. Nessa seara vem à 

baila a influência do tamanho de tela, formas de manuseio do objeto técnico, grau de 

estimulação sensorial e os efeitos disso sobre o corpo, a forma como a atenção e 

motricidade são convocadas, os repertórios gestuais evocados, entre outros eixos que se 

revelam ao longo da jornada. 

Por isso, cada corrente de estudo é eleita por suas ressonâncias com o objetivo 

principal dessa jornada. O caminho apresenta a necessidade de aproximação com 

abordagens de epistemes diversas, no sentido de contemplar diferentes perspectivas que 

julgamos aqui contribuir às “erupções de experiência” (CARDOSO FILHO, 2011). Tais 

escolhas são capazes de apresentar caminhos a pesquisas futuras, bem como servir de 

recurso para desenvolvedores de videogames. Sendo assim, o percurso perpassa os 

conceitos de experiência e experiência estética, percepção, performance, materialidades, 

game design, design de interação, ergonomia, usabilidade, neurociências e estudos de 

atenção. Cada uma dessas incursões é apresentada de modo a não incorrermos em uma 

mera “salada conceitual” onde a linguagem perde seu caráter revelador e assume um 

lugar de comodismo intelectual. Cada conceito aqui evocado tem sua função esclarecida 

no curso da trilha em andamento.  

Indagamos nossas próprias convicções. Pomos em xeque nossas assertivas. Se 

“ir às coisas mesmas” requer primeiramente um certo desnudar da postura do 

enunciador, tomamos essa tarefa como algo da maior importância. Certos, porém, de 

que não há como falar da linguagem por outro meio que não ela mesma, essa 

desvinculação do lugar de fala com suas experiências pretéritas torna-se algo 

impossível, se levado à última instância. No entanto, aceitar essa impossibilidade não 

parece se configurar como uma contradição na retórica. Dizemos isso no sentido de 
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situar o locus de observação do estudo na situação de jogo experienciada por esse 

autor/jogador em sessões de jogos filmadas e revistas diversas vezes, nas quais insights 

também foram anotados in situ. O que nos interessa é, em um primeiro momento, fazer 

um retrato do momento da interação homem-máquina em um contexto de ludicidade 

para, posteriormente, analisarmos os elementos presentes naquela cena e refletirmos 

sobre o que, daquele enquadramento, evoca certas disposições perceptivas, lógicas, 

simbólicas, comportamentais e emocionais. 

Desse modo, o foco do olhar não se concentra sobre os jogos ou jogador em si. 

Para a finalidade desse estudo, esses elementos são guias aos pontos-chave do bosque 

que nos convida à imersão. Questionamos como diferentes experiências podem emergir 

a partir de diferentes tipos de jogos, em suas dimensões simbólicas e materiais. De que 

modo o nível de estimulação sensorial produz diferentes experiências? Nossa ideia 

inicial – e aqui mais uma hipótese se apresenta – é de que quanto mais elevado o grau 

de estimulação promovido pelo jogo, mais empenho físico terá de ser feito pelo jogador. 

Esse empenho físico não compreende somente o conjunto de ações motoras nos 

dispositivos de controle, mas o próprio dispêndio de energia psíquica para assimilar 

tudo aquilo que se apresenta aos sentidos. Esse esforço favorece um equilíbrio entre 

sistema e usuário que pode contribuir à emergência de uma experiência. Os efeitos dessa 

interação produzem marcas em ambas instâncias que se articulam na situação de 

interação. Tentamos mostrar como isso ocorre em variados tipos de jogos e em 

diferentes plataformas. 

Adicionalmente, a reflexão acerca das materialidades do jogar também nos 

interessa. Além das motivações expostas mais adiante, as percepções prévias à tese – 

isto é, minha experiência como jogador desde 1990 – mostram que essa dimensão física 

da experiência é algo da maior importância. Os calos nos dedos provocados pelo 

encontro dos polegares com a dureza dos botões; o ato de cobrir os polegares com uma 

camisa para, com mais facilidade, realizar determinados comandos de “meia-lua” e 

aprimorar a performance; os sustos intensificados pelo tremor do joystick nos games de 

horror; a capacidade de processamento dos computadores e as especificidades técnicas 

do teclado e mouse que influenciavam diretamente o desempenho quando atuava no 

cenário competitivo de Counter-Strike, no início dos anos 2000; como novos games 

passaram a utilizar das telas touchscreen para reconfigurar as formas de jogar 

costumeiras; como jogos mais experimentais quebram certos padrões de usabilidade e, 

com isso, nivelam jogadores novos e experientes em um patamar semelhante. Enfim, a 
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conclusão de um curso aviva memórias de vivências pretéritas e, no presente, faz disso a 

substância necessária a um desdobramento empírico de ordem intelectual, o qual 

chamamos de tese. 

Assim, esse estudo se divide em cinco partes principais além da introdução e das 

considerações que finalizam o texto. As primeiras etapas definem o perímetro que 

envolve a maior parte do aporte teórico aqui adotado. À imagem do bosque, talvez 

sejam esses os capítulos mais densos. Neles, os principais conceitos são apresentados de 

modo a propor uma partilha semântica que facilite o trânsito do leitor bosque adentro. 

Em suas páginas concentram-se ideias, indagações iniciais e uma visão geral da redoma 

epistemológica que nos detém. Por se tratar de um primeiro contato com a trilha em si, é 

possível ao leitor sentir-se como que desnorteado em determinadas passagens. Ciente 

disso, as ideias se ordenam didaticamente para tornar essa travessia inicial algo 

recompensador nos capítulos subsequentes. 

É importante, entretanto, notar que os conceitos de experiência, jogo, 

performance e materialidades são eixos centrais ao estudo como um todo. Por vezes eles 

ramificam-se em outros conceitos e operadores analíticos no sentido de clarear o 

problema de pesquisa em xeque. 

Após esse longo início, propomos o encontro das ideias trabalhadas com o 

primeiro conjunto de objetos de análise. Daí adiante, fica mais fácil compreender a 

proposta da tese quando vemos aplicados alguns conceitos discutidos anteriormente. 

Assim, tratamos da experiência em jogos de tiro em primeira pessoa (first-person 

shooters, ou FPS), dedicando especial atenção a Overwatch, game datado de 2016 com 

forte apelo ao modo competitivo e que apresenta características pouco comuns nos FPS, 

como por exemplo a combinação das dinâmicas de jogos de RPG, narrativa contínua e 

transmidiática, além do alto grau de estimulação sensorial, formação de uma base de fãs 

em todo planeta e apelo às transmissões de partidas profissionais para públicos 

massivos por serviços de streaming e canais televisivos. Overwatch, apesar de ser um 

jogo de tiro em primeira pessoa, não exige que o jogador possua uma exímia mira. O 

sistema de classes, como veremos, faz com que pessoas menos habilidosas no manuseio 

preciso do mouse ou joystick também possam participar da atividade e ter seus níveis de 

satisfação pessoal assegurados. Esse suposto alargamento de uma experiência possível 

com jogos de tiro em primeira pessoa contribuiu para que Overwatch fosse escolhido 

como um objeto de análise. 
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Assim, o movimento analítico vai das periferias ao centro do fenômeno, isto é, 

das dimensões sociais que englobam tal categoria de jogos à situação de interação em si. 

Destacamos, nessa via, aspectos ligados à formação de um campo que dá condições de 

emergência à experiência, estudamos as formas como o design distribui signos que são 

aprendidos pelo jogador não somente pelas faculdades da razão, mas igualmente pelos 

aparatos perceptivos e motores. Estudamos como os aspectos sensoriais, lúdicos, 

materiais e narrativos conduzem a pessoa a um conjunto de comportamentos esperados 

pelos desenvolvedores. Tal exercício nos torna mais capazes de perceber 

particularidades do ato de jogar e abre campo às análises posteriores. 

Resulta dessa incursão inicial a percepção de um jogo competitivo como algo 

voltado ao crescente cenário de esportes eletrônicos e plenamente inserido no contexto 

comunicacional contemporâneo. Assim, notamos que a experiência de jogo parece se 

expandir além do ato de jogar em si e alcança os jogadores como espectadores, 

reunindo-os em arenas – físicas ou digitais –, onde os jogadores profissionais ou 

“influenciadores” desse nicho exibem suas partidas, reforçando repertórios 

performáticos que, de modo retroalimentar, podem influenciar as experiências futuras 

do público. Além disso, assistir as gravações feitas em vídeo nos permitiu identificar 

que essa mesma experiência apresenta modulações de ritmo e intensidade, ora 

provocando estados de grande excitação, ora de relaxamento. Em paralelo, o capítulo 

destaca a influência dos dispositivos de controle na jogabilidade, apontando aqueles que 

propiciam níveis mais elevados de precisão e mostrando as soluções disponibilizadas 

nas outras plataformas para que esses entraves técnicos sejam dirimidos. 

Ao abrirmos essa clareira no bosque que nos hospeda, buscamos um olhar mais 

amplo às descrições que se apresentam. Inclusive, nos aproximamos de indícios que 

permitem contemplar que essa experiência de jogo pode promover alterações na 

plasticidade do cérebro dos jogadores, sobretudo em suas capacidades perceptivas e 

motoras. Mas atestar com firmeza algo nesse sentido seria leviano, pelo fato dessas 

observações se basearem em estudos de outrem e não em procedimentos próprios de 

coleta de dados. Ligamos, portanto, experiência, performance, materialidades, medicina, 

design e game design no sentido de revelar o ato mesmo de jogar. Daí, extraímos mais 

questões que apresentam uma miríade de novas possibilidades de incursão. 

Com isso em mente, o segundo momento de análise e reflexão se concentra 

sobre jogos para dispositivos móveis de tela sensíveis ao toque, os touchscreen games. 

Sendo assim, partimos à discussão sobre a ideia da incorporação dos mobile em nossa 
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vida ordinária e como isso nos permite perceber reconfigurações nos modos de vida. De 

modo mais abrangente, nos remetemos à influência dos objetos técnicos sobre as formas 

de sentir, pensar e comunicar, situando as atividades lúdicas como peças da maior 

importância às formas contemporâneas de estar no mundo. 

Seguimos então um percurso que perpassa balizas similares às do capítulo 

anterior. Aspectos culturais relacionados ao consumo da mídia, design de interação, 

estudos de ergonomia e interface, performance e materialidades são pontos observados 

na composição dessa etapa do texto. Do dedo em tela à ação no digital há um jogo que 

se manifesta entre recursos da mídia e competências da criatura, entre gramáticas 

gestuais e apropriações possíveis. 

Os critérios de adoção dos jogos referentes a esse capítulo são mais abrangentes. 

Como o principal interesse corresponde em apontar às particularidades e 

potencialidades dos dispositivos móveis como possíveis aparatos videolúdicos, 

buscamos três títulos que preenchessem as seguintes lacunas: a) um jogo que explorasse 

à máxima o recurso touchscreen e o tivesse como um traço fundamental às suas 

mecânicas; b) um jogo disponibilizado também em outras plataformas (computador e 

console) e de mecânicas simples; c) um jogo que explorasse a disposição vertical da tela 

e explorasse esse aspecto como um princípio de design.  

Assim, concerne a esse capítulo apontar as reconfigurações no fazer e jogar um 

game quando o controlador é também o display por onde o jogo se apresenta à visão. 

Nessa redoma já não se trata mais de apertar de botões, manuseio de manches ou cliques 

no mouse, mas de um repertório gestual próprio. O ato de tocar a tela com um ou mais 

dedos, deslizá-lo(s) em diferentes velocidades, girar o aparelho em diferentes 

angulações, soprar no microfone: como tais recursos podem ser ordenados de forma a 

projetar experiências videolúdicas?  

Imergimos nesse questionamento, apontando exemplos de jogos que se valem de 

tais possibilidades como recursos de interação usuário/sistema. Adicionalmente aos 

aspectos acima, outra variável interveniente à experiência de jogo em mobiles é o 

tamanho da tela. Tal questão diz respeito a algo mais que a óbvia relação entre 

resolução de tela e detalhamento gráfico. Nesse caso, o tamanho da tela tem ligação 

direta com o tamanho do dispositivo como um todo e, consequentemente, com as 

formas de manuseio que promovem.  

Para isso, o design de interação fornece valiosos insights, através do 

mapeamento das zonas em tela mais comumente tocadas. Desse modo, destacamos que 
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o repertório gestual do jogador é influenciado por essa forma de segurar o aparelho em 

si. Assim, vemos que, a depender da forma como a performance é convocada, o jogo 

facilita a mobilidade – podendo, por exemplo, ser jogado em pé enquanto se locomove 

por metrô – ou, por outro lado, exige uma postura fisicamente mais quieta. 

Citamos aqui alguns dos exemplos de experiências lúdicas em dispositivos 

móveis, mas esse universo muito mais tem a ser explorado. Essa espécie de revolução 

que os jogos casuais promoveram na indústria de videogames fez surgir uma vasta 

quantidade de jogadores e, consequentemente, estúdios de desenvolvimento. Ao 

pensarmos em uma dimensão política na produção, distribuição e recepção de 

videogames, certamente o cenário de mobile games merece atenção. Mencionamos esse 

aspecto pois diz respeito à possibilidade de ruptura com as convenções da indústria. 

Essa expansão das possibilidades de criação favorece o surgimento de jogos 

independentes e experimentais. Alguns desses, inclusive, alcançam grande visibilidade e 

tornam todo o cenário de desenvolvimento independente, algo com traços de 

publicações mainstream. 

É nesse sentido que iniciamos o percurso no capítulo 5 e, para tanto, elegemos 

um jogo recente para ancorar nossas reflexões e, a essa altura do texto, devaneios 

necessários. O objeto escolhido deveria propor rupturas às convenções no gamedesign, 

precisava, ele mesmo, tensionar o que se entende por jogo e lançar ambos, pesquisador 

e leitor, a um porvir mais amplo de possibilidades em jogos digitais. Everything, nesse 

aspecto, é o título que nos permite explorar as flexões das fronteiras daquilo que nos 

compreendido como videogame. O título eleito é um dentre diversos outros 

experimentos videolúdicos a problematizarem, em seus níveis internos de game design 

e recursos estéticos, aquilo que se compreende como o ato de jogar um videogame. 

Nesse contexto, a atenção já não se volta tanto ao conjunto de regras ou aspectos 

ergonômicos da interação. A performance do jogador parece ser requisitada muito mais 

em uma atitude contemplativa do que, efetivamente, algo de alta complexidade motora 

ou interface altamente elaborada. Da simplicidade de mecânicas e quase ausência de 

objetivos claros, a experiência parece se alterar para algo mais contemplativo, 

emocional. Como será visto mais adiante, não seria de todo equivocado dizermos que 

jogos dessa natureza são capazes de promover uma certa transcendência da experiência. 

Para identificar os mecanismos que intensificam a experiência de jogo e podem 

elevá-la a “uma experiência” (DEWEY, 2010) – termo caro a essa tese e sobre o qual 

discorreremos em breve – comparamos Everything a títulos de natureza semelhante. 
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Esse exercício nos permite atentar a um aspecto comum entre os títulos observados, que 

é o de fornecimento de um espaço de abstração ao jogador. Dizemos isso pela ausência 

ou escassez de elementos que tornem claro a quem joga qual é a história que lhe abriga 

e os objetivos de jogo.  

Outra similaridade identificada foi a instauração de repertórios gestuais próprios, 

muitas vezes rompendo com convenções de jogos da grande indústria. Ao 

aprofundarmos essa questão, duas vias se apresentam: a primeira delas conduz a um 

reforço do pensamento que conclui o capítulo anterior – a de que a ampliação da 

possibilidade de criação e distribuição conduz a uma reconfiguração nas formas de lidar 

com a mídia – e, uma outra, relacionada a um certo nivelamento de jogadores. Isso quer 

dizer que parte desses jogos não parece estar preocupada com os aspectos competitivos, 

densidade narrativa ou detalhamento gráfico admirável. O foco parece se concentrar 

muito mais no preenchimento das lacunas estéticas pelo jogador, de modo que pouco 

importa se aquele que controla possui uma vasta vivência em videogames. O que se 

quer é que ele esteja aberto a experimentar as possibilidades do ambiente e interpretá-lo 

à sua maneira, sem atê-lo a uma história ou leituras pré-concebidas. Jogos desse tipo 

parecem mais induzir que revelar, mais sugerir que apresentar. 

Assim, mais uma vez, o percurso escolhido respeita um movimento que vai das 

bordas exteriores ao centro da discussão principal desse capítulo. Frisamos, porém, que 

todo esse trajeto analítico deve ser tomado como o cumprimento do objetivo do 

capítulo. Não visamos uma espécie de repentina iluminação ao chegar ao que aqui 

alegoricamente nomeamos como clareira, em alusão ao bosque de Ortega y Gasset. O 

que propomos é outra coisa. Tudo aquilo que se dá a ver e que recebe a atenção durante 

a jornada é, no presente, o objetivo da tese como um todo. 

Por ser demasiado ampla a questão principal – o que é jogar um videogame? –, 

esse estudo visa não privilegiar qualquer que seja o objeto de análise. Reiteramos que os 

mesmos funcionam muito mais como guias às questões que efetivamente nos 

concernem, de modo que se fossem substituídos por outros títulos de características 

similares, o resultado da troca seria de importância menor àquilo que buscamos. Então 

não queremos atribuir relevância maior a qualquer um dos jogos observados, dissecando 

à exaustão suas características internas. Focamos, por outro lado, na situação de 

interação como base da experiência. Parece haver uma partilha de ordem material e 

simbólica entre jogo e jogador e somos movidos pela crença de que a experiência – essa 



24 

 

figura fugidia no bosque que nos abriga – se manifesta justamente nessa relação. 

Portanto, perscrutamos esse vulto floresta adentro, repetidamente. 

A tese se finda, então, pela retomada e validação dos avanços feitos em cada um 

dos capítulos, com ênfase àquilo que mais se destaca em cada um deles. Em outro 

sentido, questionamos o próprio questionamento empreendido anteriormente e 

exercitamos a percepção àquilo que não é alcançado pelos esforços feitos. Temos plena 

ciência de que há algo que não se deixa ver em cada uma dessas perspectivas que se 

abrem ao estudo. O exercício primeiro então é o de ter as expectativas conformadas a 

essa impossibilidade de abarcar o fenômeno em sua totalidade.  

Justamente por isso, o que a tese propõe é apresentar vias à compreensão do ato 

de jogar um videogame como um fenômeno em si mesmo, não como um meio para um 

outro fim. Ao seguirmos esse percurso, mais facetas daquilo que investigamos se fazem 

ver. É o jogo em suas características físicas, lúdicas, técnicas e estéticas; é o corpo, em 

seus movimentos de orgânicos de percepção de uma dada realidade e busca por 

condições de adaptação ao ambiente que lhe hospeda; é o encontro entre ambos, 

afetando-se e marcando-se mutuamente. 

Queremos, portanto, contribuir com os campos da Comunicação e Game Studies, 

a partir do estreitamento de laços entre ambos e pela proposição de diálogos com outros 

campos do conhecimento, sobretudo a Filosofia e o Design. É óbvio que esse encontro 

epistemológico ainda apresenta arestas, mas o empreendimento de escrever uma tese 

como trabalho de conclusão de um curso de doutorado pode servir de referência a 

futuros estudos de pesquisadores – inclusive e certamente meus próprios –, 

desenvolvedores e demais leitores ávidos por indagar o que parece dado como ponto 

passivo e, dessas questões, extrair um significado mais profundo àquilo que parece tão 

trivial. Movidos por isso, questionamos aqui a experiência de jogar.  
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2 DEFINIÇÃO DO PERÍMETRO 

Da conjunção entre a criatura e o ambiente que lhe circunda são praticamente 

infinitas as possibilidades de articulação. A percepção desse mesmo espaço não é algo 

passivo, como se as coisas se mostrassem aos sentidos para serem observadas em uma 

atividade meramente contemplativa; é, mais que isso, um fluxo ativo de construção de 

uma realidade percebida. O exercício do olhar, ouvir, saborear, cheirar e tocar são os 

fundamentos mesmos do que se compreende como aisthetikos (αἰσθητικός), isto é, o 

sentir, em resumo. A captação de uma dada realidade pelos sentidos e a revelação dessa 

mesma realidade à criatura que observa é a chave semântica contida no sentido mais 

originário de estética. 

Conduzindo o pensamento nessa via, torna-se viável afirmar que a percepção é 

primaz à toda experiência da criatura no espaço que lhe abriga e ao qual seus sentidos 

apontam. O eu que observa traz em si aparatos sensório-motores-cognitivos que lhe 

fornecem condições de estar no mundo. Essa constituição orgânica se organiza em uma 

unidade vivente, dotada de sistemas internos que objetivam, primordialmente, a 

sobrevivência.  

Nesse sentido, os movimentos entre criatura e ambiente visam um equilíbrio 

mútuo, a manutenção de um estado de interação que seja favorável ao próprio 

desenvolvimento. Essa busca por estabilidade se apresenta em diversos níveis. Das 

dinâmicas internas do organismo para se ajustar ao ambiente – homeostasia, como 

chamam biólogos e fisiologistas – às interações sociais e com o mundo físico, a criatura 

e ambiente remodelam-se mutuamente, de modo a garantir um cenário propício à 

sobrevivência. 

Parte considerável desses processos de manutenção recíproca se tornam 

possíveis devido a um senso do que é o self6. Esse sentimento de presença do ente o 

acompanha durante toda a vida e lhe permite distinguir a si próprio daquilo que lhe é 

externo. A compreensão inicial do que se é possibilita atuar no mundo e o mesmo 

                                                           
6 Palavra cara aos campos de estudos ligados à investigação da psiqué humana, “self” abarca em si um 

conjunto de possíveis compreensões. Opta-se nessa tese pelo uso do termo em inglês, por ser o que mais 

traduz o que queremos dizer. Por ora, enquanto ainda não investimos mais a fundo nessa discussão, 

pensemos no self como o senso de si próprio, algo que nos acompanha quando estamos despertos, se 

afasta quando dormimos e nos permite distinguir o que somos daquilo ou daqueles que não somos. A 

ligação entre self e “consciência” parece então evidente, mas essa reflexão é conduzida mais adiante. 
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entendimento está fortemente marcada pela materialidade do corpo – o tecido 

epidérmico, os olhos e as mucosas na boca são exemplos –, essa estrutura somática que 

faz fronteira com o ambiente ao redor. O complexo sistema orgânico diferencia aquilo 

que é apreendido como “eu” – digamos, o self – dos demais objetos que circundam essa 

mesma estrutura, incluindo aí outros entes. Tais coisas, por sua vez, são percebidas por 

aquele que observa como algo externo a si próprio, as quais são, em certa medida, 

passíveis de apropriação, articulação e uso de modo a garantir a própria condição de 

existência. 

Essa explanação preliminar faz surgir mais indagações que constatações. Abre 

campo ao questionar daquilo que chamamos de “consciência”. Cotidianamente dizemos, 

em certas ocasiões, que “estamos conscientes” de determinada situação, os best-sellers 

de autoajuda oferecem receitas à uma questionável “tomada de consciência”, sentimos 

“peso na consciência” por alguma desventura engendrada, mas também presenciamos a 

sensação de “clareza na consciência” ante a uma decisão que precisamos tomar. Todas 

essas abordagens fornecem traços daquilo que subjaz ao principal objetivo dessa tese: 

compreender em que consiste o ato de jogar um videogame. Pois o experienciar de algo 

só é possível se algum ente, em situação, experiencia. No contexto humano, em geral, a 

pessoa que vive algo em seu ambiente conhece minimamente a si, isto é, possui uma 

noção preliminar de que é alguma entidade e, nessa compreensão, distingue-se das 

demais coisas que não constituem a si próprio. Possui, por assim dizer, alguma 

consciência. Sendo, portanto, o fenômeno da consciência engendrado primordialmente 

pela mente – como uma espécie de núcleo que recebe os estímulos de todo o corpo –, 

torna-se necessário lançar o olhar às circunstâncias biológicas envolvidas em sua 

emergência7, articulando tais pontos aos demais aspectos envolvidos no ato da 

experiência. 

Delinear, portanto, as manifestações da mente quando formam esse senso de self 

nos concede instrumentos para conceber melhor o “eu” que conduz o pensamento 

expresso nessa tese, articulando-o às posturas epistemológicas e metodológicas que 

alicerçam o estudo em si. A intenção não é outra senão o questionar do próprio ato de 

                                                           
7 Garantimos desde aqui o não-esgotamento da questão pela complexidade da mesma. No entanto, 

estabelecer diálogos entre a neurociência, a Comunicação e a Filosofia parece ser de fundamental 

importância ao fenômeno que concerne à presente tese. Conforme um dos principais estudiosos da 

neurologia e suas implicações sobre a consciência humana, Antônio Damásio (2015, p. 15), “se elucidar a 

mente é a última fronteira das ciências da vida, a consciência muitas vezes se afigura como o mistério 

final na elucidação da mente. Há quem o considere insolúvel”. Desse modo, as contribuições são 

convocadas de modo a fornecer mais elementos à discussão, não sob o intuito de resolverem em 

definitivo a questão da experiência no tocante a objetos materiais, digitais e lúdicos. 
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conhecer. “Só podemos conhecer o conhecimento humano (experiências, percepções) a 

partir dele mesmo” (BEHNCKE in MATURANA; VARELA, 1995, p. 18), diz Rolf 

Behncke no prefácio escrito para A Árvore do Conhecimento. Essa provocação nos leva 

a questionar como – e se isso é possível, afinal – pode a consciência explicar a si de 

modo que o resultado desse esforço tenha validade universal. Mesmo com diversas 

abordagens – a filosofia, as religiões, as narrativas ficcionais, entre outros produtos 

humanos –, a questão ainda ecoa e, tudo indica, permanecerá desse modo. 

Assim, a definição do perímetro nos permite contemplar os elementos 

discursivos que contribuem à condução do caminho. Como quem percorresse o tal 

bosque em espiral, das margens ao centro, somos levados pelo texto às meditações nele 

contidas, de modo que, gradativamente, contemplamos mais claramente os objetos que 

servem de base às reflexões. Por ora, tais objetos de pesquisa são somente vultos 

percebidos ao longe e se apresentam muito mais enquanto um indicativo de local para 

onde temos de ir do que algo nítido, com seus aspectos formais e as relações que 

possibilita.  

Assim, o procedimento padrão foi jogar cada um dos jogos aqui apresentados 

diversas vezes e de diferentes modos. Em todas essas situações, as sessões de jogos 

mais breves variaram entre quinze e trinta minutos e as mais longas de uma a três horas 

de duração, em diferentes horários do dia, mas basicamente com a mesma luminosidade 

do ambiente e em duas posturas principais: uma mais próxima à tela, sentado em uma 

cadeira própria para games e outra mais distante, em um sofá a cerca de 2 metros e meio 

da tela. Algumas dessas sessões foram gravadas em vídeo amador – em meu próprio 

domicílio –, com dois celulares. Um deles focado no rosto e expressões faciais e outro 

focado na manipulação do(s) controlar(es). O ato de assistir a essas sessões 

posteriormente foi capaz de destacar particularidades nos momentos de intensificação e 

repouso, bem como respostas somáticas relativas a cada um desses momentos. 

Descrevemos tais especificidades no sentido de apresentar desde já os cenários de onde 

os dados emergiram. Tudo que é aqui discutido não é fruto de um laboratório, com 

instrumentos para coletar dados biológicos (como sudorese, ritmo cardíaco ou 

movimento dos olhos, por exemplo), mas da própria experiência do jogar e da 

percepção dos efeitos que tais sessões foram capazes de causar no corpo do jogador. 

Nosso foco de observação, portanto, é muito mais hegemônico que desviante. 

Jogamos todos os títulos de modo próximo à forma com a qual foram projetados e 

muito mais preocupados com essa suposta “experiência padrão” do que as apropriações 
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não previstas. Desse modo, tecemos uma crítica à ideia de “jogador-modelo” (BRUNI, 

2017) – inspirada pelo conceito de “leitor-modelo”, proposto por Umberto Eco (1979) – 

que concerne um operador analítico capaz de apontar uma jogabilidade padrão em cada 

game. Nesse sentido, essa categoria se vale muito mais de uma abordagem generalista 

da experiência do que descrever cada minúcia idiossincrática da interação entre mídia e 

jogador. Acreditamos que essa postura nos permite adotar uma lente interpretativa mais 

ampla em um primeiro momento, para então destacar as variáveis que podem intervir à 

experiência do jogador. 

Ao primeiro contato, é possível que a noção de “jogador-modelo” cause certo 

estranhamento e, de certo modo, até soe como um ponto contraditório dada a dimensão 

singular da experiência nos moldes do Pragmatismo. Se levarmos essa definição à 

última análise, nos parece que um “jogador-modelo” ou um “leitor-modelo” é uma 

entidade inexistente. Com efeito, se “experiência” nos é tomada como um processo 

resultante de interações, advogar em prol de um “modelo” definido parece, antes de 

tudo, uma esquiva às complexidades inerentes ao ato de alguém, em um dado contexto, 

experienciar algo. No entanto, essa experiência possível também traz aspectos de 

partilha, de algo comum a outras pessoas, em distintas situações de interação. É nesse 

âmbito que o conceito de leitor ou jogador-modelo é evocado. A rigor, esse “jogador-

modelo” é o próprio autor da tese. Isto é, a empiria perante os objetos analisados indica 

uma experiência possível junto a outros sujeitos que partilham de semelhante 

background com o formato midiático em questão. Assim, contemplar a experiência e 

destacar os elementos componentes de seu caráter impessoal é justamente para onde 

aponta nossos esforços. 

Desse modo, parece bastante razoável que comecemos pelo questionamento 

acerca dos processos que formam o ente que aqui questiona. A ideia de que estamos, 

nas condições habituais de existência humana, minimamente conscientes de nós 

próprios e do espaço que nos rodeia convida a pensar nessa estrutura de pensamento 

como qualquer coisa de relacional: sabemos daquilo que somos, em grande parte, 

devido àquilo que não somos. Nesse sentido, Damásio (2015) encaminha suas respostas 

às questões sobre o self e a consciência a partir das relações que ocorrem entre o 

organismo e o objeto. Definindo melhor, “o organismo em questão é aquele dentro do 

qual a consciência ocorre; o objeto em questão é qualquer objeto que vem a ser 

conhecido no processo da consciência; e as relações entre organismo e objeto são os 

conteúdos do conhecimento que denominamos consciência” (DAMÁSIO, 2015, p. 28). 
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A assertiva dá destaque ao processo de percepção das coisas do mundo como 

fundamento da construção desse mesmo ambiente e do próprio ente observador. Faz 

parte da vida a contínua transformação, de modo que a imagem que Heráclito traz – a de 

que não nos banhamos duas vezes no mesmo rio – ressoa sobre a contínua estruturação 

das condições de vida dessas criaturas8.  

Bem, se queremos aqui lançar luz ao ato de experienciar um videogame, com 

ênfase especial às estruturas – estéticas, materiais, simbólicas e lúdicas, não 

necessariamente nessa ordem – que sustentam essa mesma experiência, faz-se 

necessário compreender, num primeiro momento, quem é esse “eu” que observa. Pois, 

perceber algo é sempre uma atividade decorrente de um ponto de percepção. Como um 

quadro fotográfico, é sempre um retrato daquilo que se põe diante dos sentidos e com os 

quais, de algum modo, interagimos. O corpo, nesse cenário, é o locus dessa entidade 

singular, autoconsciente, na qual a distinção entre o que constitui a si próprio daquilo 

que lhe é externo se atualiza conforme experienciamos a nós mesmos no mundo. 

Perceber-se enquanto criatura e o que está fora desse perímetro – demarcado 

principalmente pela pele – enquanto objetos externos é um fenômeno que intriga 

pensadores, inspira poetas e fundamenta as religiões desde sempre. No entanto, até que 

ponto a coisa observada não constitui o próprio sujeito? Busquemos na linguagem algo 

que contribua a essa mesma compreensão. 

“Aquele que contempla”9 negocia com o ambiente (em suas dimensões intra e 

extracorpórea) desde suas funções fisiológicas mais básicas até as mais complexas 

atividades do espírito, como a arte. A reciprocidade de fluxos se expressa na própria 

estrutura etimológica das palavras sujeito (sub + jecto) e objeto (ob + jecto), 

compreendendo o pospositivo -jecto em relação constante com a noção de “lançar”, 

“arremessar”. Ou seja, enquanto o objeto é o que está posto adiante, o sujeito é o que 

está introjetado em um “receptáculo”, lançado para dentro de si. A perspectiva 

socratiana (PLATÃO, 2001) apresenta o corpo (σώμα; soma) como invólucro da alma 

                                                           
8 Essa discussão encontra o aprofundamento devido nos tópicos seguintes. Visto que, para esse trabalho, é 

de fundamental importância compreender as dinâmicas biológicas que constituem o self – sobretudo pela 

articulação com o conceito de materialidades, apresentado mais adiante – tenhamos essas linhas iniciais 

como uma primeira aproximação ao tema. O caminho argumentativo nos fará retornar a essas questões, 

seguindo a ideia de um curso retórico semelhante a uma espiral, como já mencionado. 
9 “Sócrates – É o seguinte: o nome Anthropos significa que, ao contrário dos outros animais que não 

examinam o que vêem, nem o analisam, nem contemplam, o homem, ao mesmo tempo que vê – pois é 

isso, justamente, que quer dizer opôpe – contempla e analisa o que viu. Por isso, dentre todos os animais é 

o homem o único justamente denominado Anthropos, ou seja, anathrôn ha ópôpe, o que contempla o que 

vê” (PLATÃO, 2001, p. 168). 
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(ψυχή; psyche). Este “soma” é prisão, é túmulo – nesses termos – da “alma” que lhe 

preexiste e lhe sobrevive. É também o meio, o signo, o sinal – “semein” – pelo qual a 

alma se manifesta. Estar encarnado, segundo Sócrates, é ter a alma aprisionada em um 

suporte material e perecível que é, ao mesmo tempo, invólucro e sinal de sua presença. 

Investindo pouco mais nessa abordagem, é possível afirmar que a noção básica do que 

sou me é acessível também por aquilo que não me constitui. Entre o sujeito e o objeto 

há distinção e complementariedade, há separação e união em estado virtual, latente. 

Dessa forma, se o senso de estar no mundo é resultado de uma constante 

interação com o ambiente circundante, é possível afirmar que lançar-se para além da 

própria constrição física constitui parte fundamental do ato mesmo de viver. É 

justamente nessa redoma que reside o sentido do que se compreende como 

“experiência”. O radical latino peri corresponde à ideia de limitação e obstáculo, como 

no grego peira (πείρα). O ex- abre campo à ideia do rompimento de limites, de abertura 

a novas perspectivas. Ao deixarmos a linguagem falar, ouvimos “experiência” como 

uma alusão ao ato de alcançar aquilo que está para lá do próprio perímetro. Nesse 

sentido, se habitualmente a criatura e ambiente marcam-se mutuamente com o objetivo 

de manter uma situação de interação que visa a adaptação e sobrevivência, temos fortes 

indícios que nos permitem compreender a sucessão de experiências como a própria base 

da existência. 

Pois, reforçamos que nos interessa aqui apreender as relações entre o ambiente e 

a criatura, destacando esse cenário enquanto algo fortemente marcado pelas tecnologias 

digitais. Esse contexto faz pensar em um conjunto de ajustes nas estruturações 

biológicas que possibilitam que esse corpo, em sua totalidade, forneça respostas às 

demandas sensoriais, perceptivas, cognitivas e motoras que se apresentam.  

As demandas de atenção exigidas pela contemporaneidade fazem pensar em um 

processo contínuo de hiperestimulação no qual os sentidos são como que treinados as 

para responder às exigências do ambiente (CRARY, 2013; FRANCO FERRAZ, 2012; 

SINGER, 2001; PEREIRA, 2013). Nos parece que a aceleração e multissensorialidades 

são as condições imperativas à homeostase ao ambiente hodierno. Nesse contexto de 

afetações e estimulações, recordamos do antigo chiste que brinca com a primazia de 

surgimento entre o ovo e a galinha. Contudo, investigar a fundo essa questão nos faz 

tomar um outro rumo no bosque, desviando da trilha que temos de rumar propriamente. 

Sendo assim, é válido destacar que a articulação entre sujeito e objeto é algo dinâmico, 
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capaz de produzir rearranjos nas estruturas de cada uma dessas instâncias que, em 

situação, interagem. 

Essa relação mútua nos dá condição de situar os videogames como cenários onde 

tais arranjos podem ser observados. Assim, o universo dos jogos digitais não é mero 

figurante nas dinâmicas da sociedade contemporânea. Esse tipo de mídia é apreendido 

aqui como algo da maior importância à indústria do entretenimento10. Alguns dados 

reforçam essa relevância. A pesquisa da Entertainment Software Association11 

publicada em 2017 indica que 65% dos lares norteamericanos possuem ao menos uma 

pessoa que joga videogames por ao menos três horas semanais. Outro dado relevante é a 

idade média dos jogadores: 35 anos. Assim, a faixa etária destaca um público de adultos 

e potenciais consumidores, fugindo do estereótipo equivocado do gamer como um 

adolescente recluso e com problemas de relacionamento interpessoais que busca nos 

jogos uma “fuga da realidade”. Ao contrário, mais da metade dos jogadores (53%) joga 

com outras pessoas, seja online ou em co-presença física. Portanto, o quadro ao qual 

direcionamos o olhar é composto, em sua maioria, por jogadores que já possuem 

alguma experiência com videogames e que são potenciais compradores. Tamanha é a 

pujança desse segmento da indústria, que apenas em 2015 foram movimentados mais de 

U$ 30 bilhões somente em território estadunidense. 

No Brasil, uma das pesquisas mais relevantes foi realizada por três instituições: 

uma agência de tecnologia interativa (Sioux), uma empresa de pesquisa de mercado 

(Blend New Research) e uma instituição de ensino superior (ESPM). A partir da 

resposta de quase três mil pessoas, os dados coletados abrangem um panorama do 

consumo de videogames no Brasil12. Dessa amostra, há aspectos interessantes: a maior 

parte dos jogadores (36,2%) tem de 25 a 34 anos; os dispositivos móveis (77,9%) 

                                                           
10 Tal é a relevância da produção de jogos digitais que a mesma sobrepujou o faturamento de Hollywood 

há algum tempo. Como exemplo, recomendo a leitura de artigo de The Guardian datado de 2009. V. 

Videogames now outperform Hollywood movies.  Disponível em 

<https://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2009/sep/27/videogames-hollywood>. Acesso em 

02/10/2017. 
11 V. 2017 – Sales, demographic and usage data. Essential facts about the computer and videogame 

industry. Disponível em <http://www.theesa.com/wp-

content/uploads/2017/09/EF2017_Design_FinalDigital.pdf >. Acesso em 11/10/2017. 
12 Cabe uma ressalva com relação a esse estudo, sobretudo pela concentração geográfica dos 

respondentes: 40,3% são do estado de São Paulo. Essa realidade talvez se justifique pela própria 

localização das empresas que fizeram o questionário, no entanto, me parece insuficiente para abarcar o 

cenário nacional em sua totalidade. Apesar disso, são os dados mais recentes sobre o consumo de jogos 

digitais no Brasil. Por esse motivo nos valemos dessa pesquisa para trazer dados que possibilitem 

contemplar com mais exatidão o panorama gamer nacional. 



32 

 

compõem a plataforma mais jogada, seguidos de computador (66,4%) e console 

dedicado (49%); a maioria dos jogadores (58,9%) tem o hábito de jogar online.  

Esses números, se tomados isoladamente, pouco contribuem àquilo que aqui 

investigamos. A jornada que nos compete – mais que uma bem descrita planilha com 

sofisticação no cruzamento e interpretação dos dados – deve revelar facetas ainda não 

percebidas dessa figura fugidia no bosque que nos hospeda. Dizemos “revelar” com a 

lembrança da importância de tal palavra na fenomenologia, sobretudo em Heidegger. 

Ou seja, o meio pelo qual vemos alguma possibilidade de nos aproximarmos da 

experiência do jogar é a partir da abertura à experiência mesma. Encontramos síntese 

dessa postura em Abbagnano (2012, p. 1013), “a revelação do ser ocorre através da 

linguagem, que não é instrumento humano mas o próprio ser em sua revelação”. Esse 

modo de pensar também foi exercitado por George Steiner, quando diz que “o homem 

só é na medida em que se mantém aberto para o ser” (STEINER, 1982, p. 109). Mais 

uma vez os contornos do método aqui adotado se dão a ver. 

Longe do propósito de uma abstração extrema e dada a natureza do fenômeno 

examinado, nos parece que qualquer conceituação prévia nos momentos da abordagem 

– ou, sem alegoria, nos capítulos de análise – faz com que o vulto no bosque fique alerta 

e se ponha a andar. Atentos a essa possibilidade, o esforço desse e do próximo capítulo 

é convidar o olhar do leitor à perspectiva que aqui – dizemos agora com mais 

propriedade – se revela. 

No entanto, logo se percebe que a perspectiva da fenomenologia deixa lacunas à 

compreensão da proposta que aqui se apresenta. A primazia dessa tradição do 

pensamento à linguagem e à hermenêutica nos conduz até determinado ponto floresta 

adentro, mas não nos permite trilhar até o fim. Assim, em determinados trechos da 

jornada somos conduzidos às Materialidades – principalmente a partir das proposições 

de Gumbrecht (2010) –, corrente de pensamento voltada à presença dos objetos 

enquanto instâncias criadoras de efeitos. Dito de modo mais claro – e sintético, pois nos 

remetemos a isso mais a frente –, a “perspectiva não-hermenêutica”, como também é 

chamada, visa problematizar a primazia do sentido e da interpretação sobre a 

materialidade das coisas do mundo. Assim, a mídia, o meio, deixam de ser simples 

veículos e se tornam também variáveis da maior importância à experiência que emerge 

da situação de interação. 

Portanto, de modo mais geral, o que nos move é a percepção de que essa mesma 

experiência produz efeitos, evoca presenças e revela sentidos. Tais manifestações 
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podem ser percebidas tanto no social – nas formas de comunicação, locomoção, 

estruturação social etc. –, quanto no particular – se atentarmos aos impactos sensoriais e 

cognitivos resultantes da adaptação da criatura ao ambiente, em sua miríade de 

dispositivos. Lançamos o olhar para ambas as dimensões, situando também o ponto de 

observação no intermédio, esse entre que traz às vistas duas dimensões: uma macro – 

que concerne aos aspectos sociológicos relativos às práticas culturais e formas de 

produção dos desenvolvedores – e outra micro – relativa aos processos de recepção in 

situ. Assim, compreendendo o ambiente como um constructo não somente topológico, 

mas também material, técnico e simbólico, altamente marcado pela midiatização, torna-

se perceptível a necessidade de desenvolver competências perceptivas, cognitivas e 

motoras que permitam lidar com os objetos, compositores também da estrutura de 

mundo contemporâneo. 

Pensemos no seguinte exemplo: em uma superfície plana, a forma mais eficaz de 

unir dois pontos separados é através de uma reta. A conexão entre os polos pressupõe 

um elemento de ligação, que, por sua vez, acarreta em uma nova configuração do 

espaço. Essa mesma reta se desenha de forma progressiva e ordenada, saindo de um 

lugar e rumando a outro, continuamente. Tal é a perspectiva de experiência promulgada 

por Dewey (2010), a qual tomamos como horizonte de toda a tese. O Pragmatismo 

aborda o tema da experiência como um movimento ativo entre a criatura viva e o 

ambiente que lhe circunda. Entre vivências passadas – constructos de ordem social, 

técnica e histórica – e a situação que se apresenta no agora, o sujeito capta e é captado, 

afeta e se permite afetar por aquilo que se revela aos sentidos. A experiência, nessa via, 

resulta de um “fazer e padecer” (DEWEY, 2010). Trata-se de uma espécie de jogo ao 

qual o sujeito recorre continuamente como forma de sentir o ambiente e nele se inserir, 

de forma consciente. Assim, pensar a experiência nos moldes do Pragmatismo implica 

em especial atenção ao entre uma e outra instância: passado e presente no tocante ao 

tempo; corpo e ambiente, no tocante ao espaço. Ressaltamos, entretanto, que essa 

dualidade não consiste em uma separação, mas como uma partilha contínua que acaba 

por caracterizar o próprio fluxo de vida. 

Se pensamos em uma partilha recursiva entre criatura e ambiente, podemos 

pensar em uma situação de interação como base à experiência. Mais que mera 

causalidade entre polos, fala-se aqui em uma integração que altera a constituição de 

ambos. Portanto, o experienciar é sempre experienciar algo, seja um objeto, uma 

paisagem ou o próprio estado interno desse que experiencia. Nesse sentido, o 
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movimento não é outro que não o de busca por algo que está além da margem limítrofe 

dessa imagem do que se é – ou que se acha ser.  

A integração entre homem e natureza, experiência e razão, cognição e corpo, 

percepção e sentidos configura o local de encontro da presente tese à escola do 

Pragmatismo. Para nós, interessa apreender o sujeito-observador não como uma 

entidade na qual a exterioridade se revela e é captada pelos sentidos de forma “pura”, 

mas muito mais como uma instância formadora dessa própria realidade percebida. 

Tal é a postura que baseia toda a escola do Pragmatismo norteamericano e da 

qual tomamos parte como perspectiva teórica que abarca aspectos mais gerais do 

fenômeno aqui estudado. Charles Sanders Peirce, tido como um de seus fundadores, 

propõe em um texto datado de 1878 – considerado ano de surgimento do Pragmatismo 

(ABBAGNANO, 2012) – um método de apreender as proposições que compõem a 

realidade, fugindo da definição da verdade universal. Diz ele:  

É impossível ter em mente uma ideia que se refira a outra coisa que não os 

efeitos sensíveis das coisas. Nossa ideia de um objeto é a ideia de seus efeitos 

sensíveis [...] Assim, a regra para atingir o último grau de clareza na 

apreensão das ideias é a seguinte: considerar quais são os efeitos que 

concebivelmente terão o alcance prático que atribuímos ao objeto de nossa 

compreensão. A concepção destes efeitos é a nossa concepção do objeto 

(PEIRCE apud ABBAGNANO, 2012, p. 920). 

Desde aí, emerge a busca por um procedimento científico para fixar isso que o 

autor denomina de crenças, ou seja, essa espécie de função do pensamento em criar 

hábitos de ação. Esse viés do Pragmatismo é tratado como algo ligado ao método. Ao 

propor a união entre conhecimento e prática, há uma espécie de instrumentalização e 

operacionalização dos procedimentos do conhecer, no sentido de tornar uma situação 

indeterminada em uma situação determinada. Não à toa o texto seminal do campo 

chama-se “Como tornar claras as nossas ideias” ou, originalmente, “How to make our 

ideas clear”, indicando, desde o título, um viés pragmático da abordagem. Portanto, o 

berço dessa corrente de pensamento permite atentar a uma inclusão dos efeitos sensíveis 

como algo da maior importância. Se trata aqui de situar a relação entre observador e 

coisa observada não como algo etéreo ou exclusivo das flexões da razão ou “espírito”, 

mas algo material, encarnado, capaz de afetar e sujeito aos afetos.  

William James, posteriormente, complementa essa postura e insere aí que a 

noção de verdade está condicionada pelas ações e desejos humanos. Nesse sentido, as 

emoções e sentimentos – e em James, a racionalidade também é uma espécie de 

sentimento – não são indiferentes ao processo de apreensão da realidade. É parte das 

ideias de James a noção de que “elementos novos adicionados às experiências presentes 
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transformam a verdade e realidade a todo momento” (CARDOSO FILHO, 2010, p. 50). 

Tal postura confere um caráter metafísico ao Pragmatismo (ABBAGNANO, 2012), 

remetendo à máxima de Protágoras de que “o homem é a medida de todas as coisas”. 

Dewey, por sua vez, partilha mais da postura de Peirce, sobretudo em seu caráter 

experimental e instrumental. Isso quer dizer que investigar a experiência consiste em 

compreendê-la como parte da vida, resultado de uma interação constante entre a criatura 

e o ambiente que lhe detém. Sendo assim, não se trata de algo neutro, sem resistência ou 

oposição. Pelo contrário, a experiência resulta da necessária transposição dos obstáculos 

que se apresentam ao organismo, de modo que as fricções geradas por esse movimento 

podem deixar marcas tanto simbólicas como materiais, em equiparados graus de 

importância. “A experiência seria então o campo possível de toda pesquisa e projeção 

racional de futuro” (CARDOSO FILHO, 2010, p. 51). 

Assim, a atenção à dimensão somática presente na relação entre criatura e 

ambiente, o aparecimento de obstáculos e sua conversão a uma condição de equilíbrio, 

as modulações de ritmo e possíveis intensificações dessas interações reforçam o que 

aqui é tomado como “experiência”. Tais questões são constantemente retomadas ao 

longo do estudo, ora pormenorizando dimensões particulares da experiência, ora 

aplicando o conceito a situações vividas durante a pesquisa. As modulações no 

movimento são características ao percurso nesse bosque metafórico no qual estamos e 

se constitui como algo maior que uma simples afeição estilística. 

Nesse sentido, o tópico seguinte apresenta o conceito de flow 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1990) e o introduz como uma dimensão da experiência e 

operador analítico que permitirá discutir mais aspectos do processo de interação entre 

criatura e ambiente, entre jogador e jogo. 

 

2.1 EXPERIÊNCIA E FLOW: UMA SIMILARIDADE PARTICULAR 

Antes de, efetivamente, discutirmos aspectos de flow e observarmos traços do 

fenômeno que nos concerne através das lentes de Csikszentmihalyi (1990), faz-se 

necessária uma ressalva. Notadamente, há uma complementaridade entre o conceito em 

questão e a noção de experiência em Dewey (2010). O trabalho do filósofo americano 

convida a pensar na relação que se estabelece entre a criatura e o ambiente que lhe 

abriga como processo mesmo do viver; integram-se em uma unidade, portanto. Parte 

considerável do que o autor sustenta em sua obra mais conhecida – Art as Experience 

(Arte como Experiência), publicada originalmente em 1934 – está situado na ideia de 
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que a vida é composta de eventos de tensão e equilíbrio a partir e através dos quais as 

condições de experienciar a vida de forma mais elevada – “uma experiência” –, se 

apresentam. A interação da criatura viva com seu meio é o cenário situacional no qual 

essa intensificação da experiência ordinária pode ocorrer. Com variações de ritmo, o 

sujeito experiencia estados nos ambientes em que se insere, percebendo, avaliando, 

conduzindo a si próprio no devir de sua existência.  

Csikszentmihalyi (1990), similarmente, volta sua atenção às situações cotidianas 

de vida. Seu método consiste na descrição de entrevistas realizadas com pessoas de 

diferentes áreas de atuação e contextos sociais (estudantes, operários, atletas e artistas 

etc.). O autor, valendo-se de depoimentos de seus entrevistados, traça uma linha 

argumentativa recheada de exemplos que contribuem à sustentação de sua tese: a ideia 

de que flow se apresenta como uma espécie de estado do corpo e mente perante as 

experiências rotineiras. De modo geral, o autor croata convoca seus leitores a uma 

postura consciente e ordenada ante os eventos da vida. Ou seja, o cerne de sua 

argumentação em The Psychology of Optimal Experience (1990) – limitantemente 

traduzido para português como A Psicologia da Felicidade – reside no convite ao 

ordenamento daquilo que se apresenta à consciência do sujeito, de modo a elevar a 

qualidade das experiências vividas a partir do direcionamento da atenção àquilo que 

pode contribuir com tal objetivo. Tem, poranto, a pretensão de ser um conhecimento 

aplicável, tal qual objetiva o pragmatismo. 

A partir desse quadro geral, a “energia” emerge como um conceito de similar 

conotação nas posturas de Dewey (2010) e Csikszentmihalyi (1990). A partir do 

direcionamento dessa força, torna-se possível, segundo eles, um fluxo de vida mais 

significativo. A grosso modo, quando essa energia é ordenada e o sujeito tem 

consciência de seu uso, é capaz de produzir efeitos enriquecedores ao ente, ao passo em 

que, quando há desordem, quando o fluxo de vida é solapado pelas situações cotidianas 

ou quando a atenção é dispersada de modo frívolo, as experiências de vida são 

abaladas13. Nas palavras de Dewey (2010, p. 76),  

                                                           
13 Csikszentmihalyi (1990) nomeia o uso desconcentrado da consciência como “entropia psíquica” ou 

“desordem psíquica”. Segundo o autor, o uso adequado das faculdades de atenção é aquilo que reforça os 

objetivos que o sujeito traçou como ideais à autorrealização. Quando o self é incapaz de direcionar seu 

fluxo psíquico de modo apropriado e sua atenção entra em conflito com seus objetivos, desenham-se as 

condições favoráveis à entropia psíquica. O termo faz menção ao conceito de entropia, utilizado na física 

– sobretudo na termodinâmica – como mensuração do armazenamento e distribuição da energia em um 

sistema. Entropia também é compreendida como força que conduz os sistemas à desagregação molecular, 

à desorganização do estado de suas partículas, por seu constante movimento.  
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quando a vida continua e, ao continuar, se expande, há uma superação dos 

fatores de oposição e conflito; há uma transformação deles em aspectos 

diferenciados de uma vida mais energizada e significativa. [...] A ordem não 

é imposta de fora para dentro, mas feita das relações de interações 

harmoniosas que as energias têm entre si. 

Csikszentmihaly (1990), por sua vez, defende que a atenção pode ser 

compreendida como uma “energia psíquica”, passível de ser investida de modo mais 

ordenado, com o objetivo de elevar a qualidade das experiências vividas. Acerca disso, 

sua posição é sintetizada na seguinte afirmação:  

Devido a atenção determinar o que irá ou não aparecer à consciência e porque 

também é requerida para realizar qualquer outro evento mental ocorrer – 

como recordar, pensar, sentir e tomar decisões –, é útil apreendê-la como 

energia psíquica. [...] Nós criamos a nós mesmos através da forma como 

investimos essa energia. [...] Atenção é a ferramenta mais importante na 

tarefa de melhorar a qualidade da experiência (CSIKSZENTMIHALYI, 

1990, p. 33)14. 

Desse modo, o ponto de encontro entre as proposições dos autores chama a 

atenção ao estudo por sua interrelação. No caso de Dewey (2010), energia é o nome 

dado aos recursos que permitem que as sensações sejam sentidas e, por conseguinte, 

experienciadas. Tais recursos podem ser direcionados para a obtenção de retornos que 

resultem em mais vitalidade à criatura. Em Csikszentmihalyi (1990), de modo sucinto, é 

a atenção, o foco que permite que determinados estados se revelem ao sujeito de modo a 

melhor qualificar as experiências vividas. Como energia psíquica, é passível de ser 

dirigida a atividades que reforcem os objetivos eleitos pelo self como estágios 

necessários à otimização da experiência. 

Com isso, não queremos dizer que os conceitos de flow e experiência são 

sinônimos ou devem ser compreendidos como uma só ideia, apresentada em dois termos 

distintos. Compreendemos muito mais um como estágio do outro; nomeadamente, o 

flow como dimensão da experiência. Isso é dito porque experiência no pragmatismo 

deweyiano possui traços de evento15: é algo capaz de marcar e modificar a criatura de 

modo particular. Flow aponta muito mais para a condição de surgimento da experiência, 

mas não necessariamente traz em si esse aspecto de afetação distintiva. A ideia de 

Csikszentmihalyi (1990), como se discute a seguir, concerne muito mais ao 

                                                           
14 T.N.: “Because attention determines what will or will not appear in consciousness, and because it i 

salso required to make any other mental events – such as remembering, thinking, feeling, and making 

decision – happen there, it is useful to think of it as psychic energy. [...] We create ourselves by how we 

invest this energy. [...] Attention is our most importante tool in the task of improving the quality of 

experience.” 
15 Quando, mais adiante, abordarmos a noção de “uma experiência”, essa elevação da experiência trivial a 

uma espécie de evento será observada. É Martin Seel (2014) quem se volta à experiência estética como 

algo que se origina da percepção estética, mas que a transcende e é capaz de reconfigurar a própria 

percepção dos sujeitos em situação. 



38 

 

direcionamento da atenção como forma atingir os objetivos eleitos pelo sujeito como 

ideais, mas não destaca o aspecto de evento que a experiência, conforme Dewey (2001), 

possui. 

Ressalva feita, reforçamos, enfim, que a comunhão de termos entre os autores 

revela facetas distintas, mas complementares de um fenômeno caro a esse estudo. 

Ambas as posturas destacam a importância do ordenamento de recursos como forma de 

obter mais proveito dessa ventura à qual o sujeito se lança, como criatura viva em seu 

ambiente. Especificamente, tal preâmbulo se faz necessário, uma vez que o tópico a 

seguir apresenta e discute o conceito de flow, abrindo campo à sua utilização como 

dimensão da experiência do jogar um videogame. 

2.2 SOBRE UM ESTADO DE FLUXO  

A tônica do trabalho de Csikszentmihalyi (1990) reside em demonstrar que 

aquilo que ele chama de optimal experiences podem ser alcançadas mediante um 

ordenamento na consciência. Em poucas linhas, o autor defende que o controle da 

“energia psíquica” – ou seja, do direcionamento da atenção – é um fator que possibilita 

ao sujeito melhorar a qualidade das experiências rotineiras. Dito isso, questionamos: de 

que modo a ideia de flow nos auxilia a melhor compreender a experiência de jogar 

videogames? 

Tal reflexão traz em si a necessidade de maior aprofundamento na proposta de 

Csikszentmihalyi (1990), de modo que a explanação a seguir fornece também uma 

resposta ao motivo pelo qual as ideias desse autor são chamadas em causa nessa tese.  

Ora, se aceitarmos o convite de perceber as experiências como fenômenos que 

constituem o próprio viver e que, como tais, podem ser passíveis de aprimoramento, 

destaca-se, portanto, a figura do sujeito como algo central. Tautologicamente, tem-se 

uma experiência quando se experiencia algo. A experiência de algo – pela forma como 

nos concerne nesse estudo – ocorre sempre em alguma entidade vivente, apesar de não 

ser algo alcançado de maneira isolada, isto é, a experiência se dá na interação entre o 

sujeito e o objeto. Portanto, esse mesmo ente pode organizar-se de modo a obter, a 

partir desse ordenamento interior, uma resposta mais positiva àquilo que se apresenta 

aos seus sentidos, tornando suas experiências habituais mais harmoniosas. Esse é o 

norte da argumentação de Csikszentmihalyi (1990) na obra em questão. 

No entanto, de que modo essas experiências podem ser otimizadas, ou o que 

consiste “estar em flow” e como isso corrobora ao objetivo de harmonizar o fluxo de 
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vida? Ainda, de forma específica, como isso, o flow, pode nos servir enquanto um 

operador analítico complementar à ideia de experiência que aqui nos interessa?  

De início, o autor croata defende que os efeitos causados pela sensação de flow 

se manifestam somaticamente. Em alguns casos, a visão é direcionada ao objeto da 

atenção, enquanto todo o ambiente é desfocado; a audição destaca alguns sons em 

particular, ignorando todos os demais ruídos; a respiração encontra um ritmo constante 

e harmonioso e, por instantes, a pessoa executa ações com fluidez e parece não existir 

nada além daquilo que recebe sua atenção e ao qual dedica o empenho de seu corpo.  

Por exemplo, quem pratica maratonas e já possui o corpo adaptado a tal 

atividade, durante determinados momentos sente uma quietude nas atividades mentais. 

O corredor, durante o curso, não questiona se seu ritmo de respiração está adequado, se 

a velocidade de suas passadas é o ideal, ele apenas vai. Nesse ir, o todo orgânico está 

em harmonia: mente, músculos, sentidos, sistemas endócrino e exócrino, tudo é um, em 

fluidez. Noutro contexto, os ciberatletas16 por vezes atingem um estado de atenção 

focada no qual o campo visual, o tempo de resposta e as habilidades motoras se 

combinam em unidade. O cenário competitivo contribui a uma experiência de jogo 

exigente de alto nível de concentração, afinal, milhões de dólares estão em jogo – 

literalmente – ali. Espera-se que esse jogador possa imergir de um modo tal na 

ambiência videolúdica que todas as suas faculdades de atenção estejam direcionadas em 

conseguir desempenhar seu papel com excelência. No entanto, esse estado de flow pode 

ser sentido também quando o jogador amador – chamemos assim a efeito de distinção 

do pro player, mesmo que seja um hardcore gamer17 – permanece jogando por um 

longo período, sem perceber o passar das horas, dedicando sua percepção e esforço à 

manutenção da atividade de jogo e obliterando os demais elementos do ambiente 

circundante.  

                                                           
16 Ciberatletas são nomes dados aos pro players, isto é, jogadores profissionais que atuam no cenário 

competitivo de e-sports. Atualmente, os esportes eletrônicos se afiguram como verdadeiros espetáculos, 

levando públicos a lotar estádios para ver de perto as partidas, além de engajar uma comunidade imensa 

de fãs pelas plataformas digitais. A discussão sobre essa redoma de experiência de jogo é assaz 

importante à presente tese e dedicamos algumas linhas a tal discussão. No entanto, ressaltamos desde já o 

caráter de alto desempenho e maestria ao qual os jogadores se submetem para levarem suas equipes ao 

pódio. Pormenores dessa discussão são apresentados no capítulo 5. 
17 A ideia de hardcore gamer é apresentada por Jesper Juul em seu A Casual Revolution (2010). O autor 

traça dois perfis distintos de público de videogames: aquele dos jogos casuais – cujas demandas são 

flexíveis e que não exigem grandes investimentos de tempo e recurso (sensoriais, cognitivos e motores) – 

e aquele dos hardcore games – exigentes de uma gramática prévia de utilização desses sistemas, bem 

como um investimento mais rigoroso de atenção e habilidades motoras. Como exemplo de casual games 

citamos títulos como Candy Crush Saga e Angry Birds e, para ilustrar os hardcore games, temos as 

franquias Metal Gear Solid e Final Fantasy. 
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Portanto, para esse trabalho, flow não deve ser compreendido como sinônimo de 

experiência, mas muito mais como uma dimensão da experiência em si. Temos flow 

como um estado do organismo que favorece a emergência desse fenômeno ao qual 

Dewey (2001) e demais pensadores ligados ao Pragmatismo norteamericano dedicam 

parte considerável de suas obras. 

Assim, quem joga um videogame o faz para obter algum nível de satisfação 

pessoal: divertimento, excitação, resolução de problemas e acesso a histórias são alguns 

exemplos. Não necessariamente esses outcomes se traduzem em uma experiência 

marcante ou distintiva. Por vezes, o jogar é somente um passatempo, uma atividade 

despretensiosa ou trivial – sobretudo em um contexto de sociedade midiatizada. Em 

todo caso, quando em situação, o jogador se depara com aspectos estéticos, materiais e 

lúdicos que, ordenados em um produto digital, torna-se receptáculo de sua atenção. É 

comum aos hardcore gamers, por exemplo relatarem afetações na percepção do próprio 

corpo e do tempo (DYE; GREEN; BEVALIER, 2009; ZAGALO, 2009; PEREIRA, 

2008; GRODAL, 2003). Ou seja, o jogador aceita o convite do jogo na construção de 

um nova redoma espaço-temporal na qual empenha seu corpo como forma de estar em 

tal ambiente, destinando sua atenção àquilo que lhe é revelado através da tela e 

dispositivos sonoros. 

Conforme Csikszentmihalyi (1990) há um conjunto de atividades que propiciam 

que experiências dessa natureza se realizem. Como defende,  

o que fazem essas atividades conduzirem ao flow é o fato das mesmas serem 

projetadas para facilitar o alcance às experiências otimizadas. Elas possuem 

regras que exigem aprendizado de habilidades, possuem objetivos, provêm 

feedback, tornam o controle possível. Elas facilitam a concentração e 

envolvimento tornando a própria atividade o mais distinto possível da tão 

chamada “realidade proeminente” da existência cotidiana18 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1990, p. 72). 

O exame mais acurado dessa citação chama em causa alguns aspectos que 

possuem fina ligação com os videogames. Primeiramente, fica evidente a influência do 

caráter projetual que se apresenta em atividades que visam facilitar a emergência das 

chamadas optimal experiences. Esse fator nos permite atentar aos jogos digitais como 

projetos de design que combinam dimensões artísticas, técnicas, lúdicas e materiais em 

suas composições. Flusser (1999), ao imergir na etimologia do termo design, aponta 

primeiramente para a sua ligação com o verbete latino signum, denotando “sinal”. O 

                                                           
18 T.N.: “What makes these activities conducive to flow is that they were designed to make optimal 

experience easier to achieve. They have rules that require the learning of skills, they set up goals, they 

provide feedback, they make control possible. They facilitate concentration and involvement by making 

the activity as distinct as possible from the so-called ‘paramount reality’ of everyday existence”. 
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autor então traça uma breve genealogia das flexões semânticas sofridas pelo termo até a 

contemporaneidade. Resume seu percurso na seguinte afirmação, “design indica mais 

ou menos o lugar onde arte e tecnologia (conjuntamente com suas respectivas formas de 

pensamento e avaliação) se unem como iguais, tornando possível uma nova forma de 

cultura”19 (FLUSSER, 1999, p. 19). 

Em outra abordagem, design é classificado como sinônimo de planejar, calcular, 

arrumar, arranjar, empacotar, embalar, definir, projetar, pensar, escrever em código, 

entre outros (LATOUR, 2014). A amplitude das possibilidades semânticas do termo se 

deve, segundo o próprio Latour, ao cenário sociotécnico contemporâneo, onde o termo 

“já não tem nenhum limite”. Por mais provocativas que possam parecer, tais afirmações 

se baseiam na ideia de que o design não cria e não inaugura nada do zero, mas é tarefa 

ligada a uma constante reelaboração. Consiste, desse modo, na revisão e modificação de 

objetos, formas e funções precedentes objetivando seu aprimoramento; “fazer design é 

sempre fazer um redesign” (LATOUR, 2014, p. 7). Se trata, portanto, de uma atividade 

comunicativa, pois visa sempre um outro, um usuário, e como tal necessita de 

mecanismos que possam dar condições à sua interpretação: de-signum. 

Há uma outra definição de design que parece agora bastante cabível, sobretudo 

se buscarmos compreender mais a fundo o que Csikszentmihalyi (1990) nomeia como 

“atividades projetadas para facilitar o alcance às experiências otimizadas”. Essa 

conceituação deriva do trabalho de um dos pensadores mais expoentes do campo do 

design: Victor Papanek. Esse, pretensiosamente afirma que o design é basilar a toda 

atividade humana. O planejamento e busca pelo conjunto de ações adequadas a 

determinado objetivo é o que constitui o processo em design. Isto é, a estruturação do 

pensamento em etapas e a busca pelas formas adequadas para sua execução é cerne do 

“fazer design”. O produto pode ser um poema ou um concerto musical, a arrumação da 

mesa de trabalho ou a reestruturação dos fluxos de acesso em um prédio; importa a 

Papanek (1973) apresentar a amplitude de possíveis acepções do termo. “Design é o 

esforço consciente de estabelecer uma ordem que faça sentido”20 (PAPANEK, 1973, p. 

23). 

Assim, essas definições permitem compreender em maior profundidade a ideia 

de que certas atividades são elaboradas ou projetadas para facilitarem a emergência do 

                                                           
19 T.N.: “design more or less indicates the site where art and technology (along with their respective 

evaluative and scientific ways of thinking) come together as equals, making a new form of culture 

possible”. 
20 T.N.: “Design is the conscious effort to impose meaningful order”. 
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flow. Elas, como o próprio Csikszentmihalyi (1990) afirma, exigem habilidades, 

possuem objetivos e provêm feedback ao usuário. Muito embora o exemplo dado pelo 

autor croata não seja ligado a jogos digitais em si, percebemos claramente uma 

aproximação entre as características citadas e os aspectos projetuais de um objeto-game. 

Cada uma das etapas de produção (personagens, ambientes, funcionalidades, narrativas 

etc.) são desenvolvidas por uma ou um conjunto de pessoas, visando uma ou um outro 

conjunto de pessoas.  

Articular as contribuições do design como método projetual é de fundamental 

importância à discussão ligada aos modos de experienciar uma obra videolúdica. A 

necessidade de adentrar esse campo se apresenta com maior clareza quando dedicamos 

atenção às materialidades dos games. Assim, os conceitos de ergonomia, usabilidade, 

design de experiência e gamedesign (em suas diversas ramificações: level design, 

character design, design de interface etc.) são checkpoints da maior importância ao 

nosso percurso analítico. No entanto, essa incursão é retomada adiante, em momento 

mais apropriado. 

Por ora, é válido retomar a discussão em torno da ideia de flow e articulá-la com 

as noções mais clássicas de ludicidade. A ideia de que uma ressignificação do espaço e 

tempo convoca o sujeito – que também, recursivamente, auxilia na construção desse 

mesmo ambiente enquanto o vivencia e frui – de modo a reconstruir simbolicamente 

aquele contexto de ação é muito do que baseia a ideia de “círculo mágico”, apresentada 

por Huizinga (2001). 

Recordando linhas anteriores, esse conceito traz em si a noção de que, os 

elementos do jogo proporcionam aos jogadores as condições para que haja uma 

reinterpretação do espaço e tempo de vida triviais. Com um sistema de regras próprias, 

desenha-se um vetor comportamental esperado aos que aceitam o convite do jogo em 

ressignificar seu ambiente e empenhar seus corpos em tais atividades. Se por acaso, a 

conduta dos jogadores não corresponde às regras daquele espaço, o círculo mágico – ou 

seja, esse ambiente reinterpretado pelas lentes da ludicidade – é comprometido e toda 

experiência de jogo pode minguar. Isto indica que o jogo, segundo Huizinga (2001), 

possui um fim em si mesmo e baseia as variadas organizações humanas, a exemplo da 

religião e do direito. Suas palavras trazem uma síntese: 

[...] o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos 

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

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

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

consciência de ser diferente da “vida quotidiana” (HUIZINGA, 2001, p. 33). 
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Esse caráter distintivo da atividade humana se assemelha – mas também revela 

disparidades – ao que Csikszentmihalyi (1990) chama de flow. Como essa proximidade 

se revela e onde residem as distinções? Respondemos a primeira pergunta apontando a 

ligação entre o comprometimento da atenção do sujeito e no reinterpretar do fazer 

ordinário a uma outra esfera. A segunda resposta reside na distinção dos mecanismos 

internos de cada atividade: enquanto o lúdico em Huizinga (2001) tem um aspecto de 

evento no qual os sujeitos constroem e mantêm um círculo mágico, o flow proposto por 

Csikszentmihalyi (1990) indica mais um certo estado do organismo nas formas de se 

engajar em determinada atividade. “Estar em fluxo” diz respeito a uma certa postura 

mental e corpórea que causa afetações nas formas de sentir o espaço e o tempo. O jogo 

consiste na reinterpretação das configurações habituais de espaço e tempo. Uma pessoa 

pode estar em fluxo sem estar envolvido ativamente em uma atividade lúdica e também 

pode estar em uma atividade lúdica sem estar em flow. Por exemplo, é possível tanto 

estar em flow executando com fluidez tarefas do trabalho, como também estar jogando e 

não estar em flow. Apesar disso, as convocações à atenção do sujeito e a, digamos, 

elevação do fazer costumeiro a uma outra esfera de ação tornam próximas essas ideias. 

Portanto, as atividades lúdicas possuem regras próprias e requerem modelos de 

conduta específicos, distanciando o sujeito de seu fluxo ordinário de vida – ou ao menos 

conferindo-lhe novos significados. Pensamos então que essas mesmas atividades 

parecem apresentar maior propensão à consumação de optimal experiences 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1990). Fala-se aqui em propensão porque a experiência é 

abordada nesse trabalho sempre como algo relacional, algo que se estabelece no 

intermédio entre uma e outra instância que, por mais que sejam distintas, se 

complementam em determinado momento para sua consumação. Nesse sentido, a ideia 

de que determinadas atividades produzem flow ou, ainda, que certos fenômenos 

constituem “uma experiência” – conforme Dewey (2010) – não se sustenta. 

Encontramos suporte a essa postura no pensamento de Cardoso Filho (2011, pp. 43 e 

47), quando afirma que “a experiência não ocorre em um sujeito nem a um sujeito, mas 

nas situações. [...] Ambos, criatura e ambiente, podem ser pensados como media, a 

interagir e promover erupções de experiência”. 

Dito isso, resumimos no que segue: a experiência é relacional. As condições 

para a existência de experiências de flow podem ser projetadas com maestria, mas o 

fenômeno só ocorrerá de fato se houver uma partilha entre sujeito e objeto. O jogador, 

especificamente em nosso caso, necessita aquiescer ao universo lúdico que se constrói e 
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que ele também ajuda a construir durante a situação de jogo. Nessa via, “as regras dos 

jogos são planejadas para dirigir a energia psíquica em padrões que são agradáveis, mas 

se as mesmas conseguem ou não realizar tal feito é algo que está, em última análise, por 

nossa conta”21 (CSIKSZENTMIHALYI, 1990, p. 76). 

Por exemplo, em um jogo de amarelinha conduzido por crianças, o chão é 

reinterpretado em pequenas demarcações. O êxito está relacionado à capacidade de 

pular sobre uma sequência de espaços sem perder o equilíbrio. Um claro desafio que 

emprega habilidades motoras do corpo como forma de obter sucesso na realidade 

construída pelo jogo. Se a pessoa desconsidera as marcações do chão e burla as regras 

do jogo, imediatamente o caráter de divertimento é comprometido. Quando não há 

concordância dos jogadores entre si e com o sistema de regras que o jogo propõe, o 

círculo mágico tende a ser interrompido. Em outra categoria de jogo, como o xadrez, o 

emprego do corpo é atenuado com relação à complexidade do pensamento exigido pelo 

sistema lúdico. Quando em competição, vence aquele que consegue traçar uma 

estratégia de jogo a partir do conhecimento adquirido acerca dos diferentes tipos de 

peças disponíveis, prevendo movimentos do adversário e capturando as peças inimigas 

durante a partida. Similarmente, se as mecânicas do jogo são desconsideradas ou 

burladas, toda a ambiência lúdica se compromete. 

A essa altura, deve parece evidente ao leitor a ligação entre círculo mágico e as 

características que constituem o flow22. Ambas as conceituações se complementam e, 

por isso mesmo, a escolha dos mesmos enquanto conceitos que nos possibilitem 

observar mais ângulos da interação entre jogo e jogador parece coerente. 

Como forma de melhor apresentar as dinâmicas que conduzem ao flow, 

Csikszentmihalyi (1990) apresenta um gráfico. Vejamos a figura abaixo. 

                                                           
21 T.N.: “The rules of games are inteded to direct psychic energy in patterns that are enjoyable, but 

whether they do so or no is ultimately up to us.” 
22 Em ocasião anterior, na qualificação que permitiu um amadurecimento desse doutoramento, o conceito 

de flow foi evocado muito mais em seu aspecto psicológico do que pela ideia de canal de fluxo. Na tese, 

após leituras mais cuidadosas, percebemos que essa proposição de Csikszentmihalyi (1990) possui 

ligação direta com os jogos. Nesse sentido, articulamos flow à atenção e ao aprendizado das mecânicas do 

jogo, reforçando a ideia de que é possível encontrar um certo “estado de fluxo” quando há equilíbrio entre 

os desafios e as habilidades. 
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Fig. 01: Canal de flow 

O gráfico apresenta dois eixos: desafios (challenges) e habilidades (skills) em 

suas progressões dos níveis mais baixos aos mais elevados. Internamente, duas variáveis 

são dispostas como resultado das interseções entre esses eixos: tédio (boredom) e 

ansiedade (anxiety). O que isso quer dizer, afinal?  

Bem, pensemos em um jogo de Tetris. A simplicidade nas mecânicas dota o 

jogador de um conhecimento que possibilita a compreensão imediata de suas 

possibilidades de atuação. Mesmo ao sujeito mais inexperiente em jogos, fica claro que 

o desafio em Tetris é não avolumar as peças que surgem contínua e randomicamente no 

espaço apresentado. Ou seja, o jogador precisa completar linhas com os polígonos para 

que o volume abaixe, possibilitando que a situação de jogo perdure. Se a pilha de 

polígonos crescer demasiadamente e atingir o topo do espaço destinado, o jogador 

perde. Tal é a condição de derrota: o volume de polígonos atingir o limite superior da 

tela.  

Agora vejamos: essa atividade em um primeiro momento é vagarosa. As peças 

surgem com lentidão e entre a aparição de uma e outra, há um tempo que permite que o 

jogador veja as formas e tenha mais condição de posicioná-la de maneira adequada. 

Deduzimos, com isso, que o jogo propicia um letramento do sujeito nos primeiros 

momentos, como se dissesse ao jogador: “encaixe as peças para não formar lacunas”. 
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Progressivamente, no entanto, a tarefa se torna mais complexa, pois a pressão do tempo 

(aumento da velocidade de descida e diminuição do tempo de surgimento das peças) 

induz o jogador a tomar decisões mais rápidas e com maior assertividade. Com isso, em 

algum momento o sistema entrará em colapso. Isso é inevitável. A condição de vitória 

nesse jogo, aferimos, está justamente na maior duração do tempo de jogo e na 

pontuação alcançada. Em Tetris a máquina sempre vence. 

Agora pensemos em tal exemplo a partir do gráfico proposto por 

Csikszentmihalyi (1990). Os primeiros momentos do jogo, como dito, são de letramento 

do jogador pelo sistema. A lentidão das peças e o delay entre o surgimento de novos 

polígonos funcionam como uma demonstração das mecânicas do jogo. No entanto, ao 

jogador que já possui um nível intermediário ou avançado de conhecimento do sistema, 

a permanência nesse estágio durante um tempo excessivo torna essa atividade qualquer 

coisa de enfadonha. Se esse ritmo se mantivesse durante toda a situação de jogo, as 

condições para emergência do “tédio” – relacionando ao gráfico acima – se 

manifestariam de pronto. Assim, todo o caráter de divertimento da atividade poderia 

então ruir. 

Por outro lado, se o jogo já inicia em alta velocidade, o jogador que ainda não 

possui a habilidade necessária para compreender as mecânicas e oferecer respostas 

satisfatórias pode se frustrar – torna-se “ansioso”, nos termos do gráfico. O elevado grau 

de complexidade pode se fazer necessário em estágios mais avançados da situação de 

jogo ou a jogadores mais competentes, no entanto, nos momentos iniciais pode 

comprometer o caráter lúdico da atividade, pois o sistema exigiria do jogador um 

repertório prévio que ele ainda não possui. 

Então o que se dá a ver? Claramente, um processo de interação entre jogador e 

jogo, no qual se apresentam etapas de letramento ao sistema de regras, adoção de 

possíveis ações por parte do jogador como respostas imediatas, aumento do grau de 

complexidade dos desafios e, consequentemente, necessidade de uma performance de 

maior competência para que a situação lúdica se sustente. Tal é o objetivo de 

Csikszentmihalyi (1990) ao apresentar seu gráfico de canal de flow23. Ampliando a 

compreensão do mesmo, percebe-se que a experiência é consumada quando há 

                                                           
23 Esse gráfico será revisitado em nossas análises. Como flow é aqui tratado como uma dimensão da 

experiência que nos permite abrir campo às discussões sobre os regimes de atenção convocados pelo 

jogo, o retorno a essas questões parece de fundamental importância. Relacionando as proposições do 

canal de flow aos objetos dessa pesquisa, essa escolha conceitual se justifica. Trata-se, então, de um 

elemento que auxilia a elaboração de um modelo interpretativo da experiência do jogar. 
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equilíbrio entre jogo e jogador. Nos remetemos a isso constantemente nesse trabalho a 

partir da noção deweyiana de experiência e da própria revisão da ideia de flow. 

Noutras palavras, estar em fluxo, dedicando a energia psíquica a uma atividade 

de finalidades lúdicas exige que o game designer ofereça ao jogador a compreensão 

básica do que é preciso fazer nesse ambiente. Nesse sentido, é necessário que o 

desenvolvedor instrua o usuário às formas esperadas de leitura, mesmo sabendo que 

apropriações imprevistas são possíveis. Se essa conexão entre quem cria e quem frui 

não está bem estruturada, é possível que todo o aspecto lúdico da atividade seja abalado, 

gerando, por um lado, frustração ou ansiedade, ou por outro, tédio e enfado. 

Tal explanação, portanto, nos fornece mais elementos para melhor compreender 

a experiência do jogar. Pois, na medida em que temos a dimensão relacional entre 

sujeito e objeto como fundamento mesmo daquilo que aqui chamamos de “experiência”, 

torna-se necessário dirigir o pensamento a um percurso que examine o que há de 

distintivo nesse fluxo que se estabelece entre a criatura viva e seu meio, sobretudo se 

considerarmos as particularidades das tensões e equilíbrio entre o objeto-jogo e a 

criatura-jogador. Assim, defendemos que tais situações de interação trazem em si 

dimensões materiais, performativas e estéticas em suas condições de emergência. Desse 

modo, a ideia de flow proposta por Csikszentmihalyi (1990) parece ser um recurso 

interessante à investigação engendrada na presente tese, embora necessite de 

complementos às lacunas que se dão a ver. Tal é o exercício requerido ao pesquisador. 

 

2.3 ENTRE O MAQUÍNICO E ORGÂNICO: DISSECANDO CLUSTERS 

Se a proposição dessa primeira etapa consiste em uma delimitação do perímetro, 

apresentando e discutindo os conceitos que nortearão a tese, é necessário apontar 

particularidades dos aspectos materiais do corpo e dos meios digitais onde o jogo é 

emulado. Grosso modo, o ponto comum entre sistemas computacionais e sistemas 

neuronais reside justamente em seu caráter de interação entre instâncias distintas, mas 

integradas. Se de um lado, temos a relação dos dados com algoritmos e suas 

representações (sejam elas visuais, auditivas ou hápticas), por outro, temos a ligação 

entre corpo e cérebro (recepção e processamento de estímulos, fornecimento de 

respostas neuronais e motoras etc.) como princípio somático basilar à experiência.  

A começar pelas máquinas, nos estudos ligados à human-computer interaction 

(HCI) – ou IHC, interação humano-computador –, autores como Crawford (2003) e 

Noble (2009) compreendem a ação mútua entre usuário e sistema como fundamento dos 
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projetos de experiência do usuário. Podemos definir esse campo – experiência do 

usuário – como “um fenômeno individual e dinâmico, composto de percepções 

subjetivas de uma pessoa que (...) resultam de expectativas, do uso efetivo e das 

reflexões sobre o uso do produto em um contexto individual e social” (CYBIS; 

BETIOL; FAUST, 2015, p.192. Grifo nosso.). O destaque dado aponta à similaridade 

com relação à experiência no que diz respeito à diacronia. Melhor dito, a noção de que 

as subjetividades são marcadas por expectativas reforçam o entre-deux característico à 

experiência em Dewey (2010). No caso, há um passado a influenciar a situação de 

interação que ocorre no presente. De modo semelhante, há um aspecto social que se 

manifesta na singularidade da experiência em curso. 

Desse modo, o diálogo é uma analogia cabível e recorrente nos estudos dessa 

área do design. Crawford (2003), por exemplo, faz menção ao ciclo recíproco de escuta, 

pensamento e fala como demonstração da condição básica a um processo de ação 

mútua. Nesse contexto, vemos a necessidade de coesão entre as três etapas: input, 

process e output (ou IPO). Noble (2009), similarmente, aponta que as ações 

desempenhadas pelo usuário e pelo sistema precisam ser inteligíveis umas às outras. Em 

suas palavras: “quando se fornece ao usuário um modo de completar uma tarefa ou 

inserir dados que causam modificações substanciais no sistema e se cria formas do 

sistema responder ao que o usuário está fazendo, então você cria interação”24 (NOBLE, 

2009, p. 6).  

As proposições acima apresentam um caráter de recursividade entre ação e 

efeito, o que, nos termos mais próprios é chamado de “feedback loop”. “O loop de 

feedback é o processo de uma entidade comunicando-se consigo mesmo enquanto checa 

seus sistemas regulatórios internos e externos”25 (NOBLE, 2009, p. 5). O retorno 

imediato de suas ações garante ao usuário a percepção do estado atual do sistema, de 

modo que novos comportamentos podem ser desempenhados a partir dessa leitura. 

Assim, “o conteúdo e a rapidez do feedback são fatores importantes para o 

estabelecimento da satisfação e confiança do usuário, assim como para o entendimento 

do diálogo e do funcionamento do sistema” (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2015, p. 30). A 

proposição de Cybis e seus colegas é voltada a uma aplicação prática dos conceitos 

                                                           
24 T.N.: “When you give a user a way to accomplish a task or input data into the system that changes it in 

a substantial way and you create a means for that system to respond to what the use ris doing, then you’re 

creating interaction”. 
25 T.N.: “The feedback loop is a process of an entity communicating with itself while checking with either 

an internal or external regulatory system”. 
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abordados. Então, nesse contexto, palavras como “satisfação” e “confiança” por parte 

do usuário se apresentam como algo da maior importância à sua proposta. Afinal, 

espera-se do designer a capacidade de projetar soluções que atendam o usuário em suas 

necessidades e demandas. 

Ora, tal característica – as dinâmicas próprias à interação – também pode ser 

observada nos sistemas biológicos em seus modos de autorregulação e troca com o 

ambiente externo. Desde já, uma ressalva é necessária: tal proposição visa muito mais 

apresentar uma proximidade entre padrões de impressão e expressão de ambos os 

sistemas do que tomar os processos dos meios digitais e orgânicos como iguais. 

Conforme Damásio (2012, p. 95), 

O organismo constituído pela parceria cérebro-corpo interage com o 

ambiente como um conjunto, não sendo a interação só do corpo ou só do 

cérebro. Porém, organismos complexos como os nossos fazem mais do que 

interagir, fazem mais do que gerar respostas externas espontâneas ou reativas 

que no seu conjunto são conhecidas como comportamento. Eles geram 

também respostas internas, algumas das quais constituem imagens (visuais, 

auditivas, somatossensoriais) que postulei como sendo a base para a mente. 

O neurocientista português nos apresenta, nessa fala, caminhos ao pensamento. 

Considerando as situações de interação como ações mútuas entre instâncias distintas, 

mas integradas, se faz ver a mesma característica recursiva apontada pelos designers, 

pouco antes. Entre cérebro e o corpo26, repete-se o padrão de inputs, processamento e 

outputs, no qual todo o sistema se integra em uma unidade coerente. São basicamente 

duas vias de fluxo: nervos motores e sensoriais que levam sinais sobre os “estados do 

corpo” ao sistema nervoso central (cérebro) e a corrente sanguínea que leva sinais 

químicos sobre os “estados da mente” ao corpo através de hormônios, 

neurotransmissores e neuromoduladores. Da comunicação entre neurônios – sinapses – 

aos fluxos de hormônios através da corrente sanguínea, impera a busca pelo equilíbrio, 

pela estabilidade – homeostase – como modus operandi do organismo vivo. Essa 

máquina de osso, carne e impulsos elétricos, em condições habituais, opera de modo 

autônomo para propiciar a manutenção da própria vida. 

Percebe-se, portanto, que a dimensão interacional é o vértice no qual as duas 

perspectivas de abordagem, a computacional e a biológica, convergem. Esse locus, o 

intermédio entre instâncias distintas, porém integradas, constitui justamente o lugar 

propício ao exame do que está em jogo quando nos referimos à experiência do sujeito 

                                                           
26 Damásio (2009), a fins didáticos, divide o cérebro do que ele chama de “corpo propriamente dito”. Isso 

não quer dizer, no entanto, que o cérebro é um aparte do corpo, mas aponta mais na diferenciação entre o 

sistema nervoso e as vísceras (vasos sanguíneos, órgãos do tórax ou abdômen, a pele etc.).  
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em seu meio. As formas como essa criatura percebe seu ambiente e interage com ele em 

suas configurações espaciais, técnicas e culturais respeitam o mesmo caráter recursivo 

acima apresentado. 

É interessante notar que esse “entre” se manifesta dos níveis sociais às 

atividades neuronais. Observando com mais atenção esse aspecto de interseção no 

tocante à criatura, vemos que as condições biológicas de existência do organismo 

dependem de constantes trocas entre os mecanismos regulatórios, sejam eles autônomos 

ou não. Tento com isso demonstrar mais uma vez que experienciar algo é um fenômeno 

devedor de uma dimensão corpórea. Pois sentimos – e conhecemos o que sentimos – 

devido ao corpo em suas complexas redes de inputs, processamentos e outputs. 

Essa perspectiva abre campo a uma dimensão somática da experiência, na qual 

as emoções figuram papel central. Nesse âmbito, o trabalho de William James (1884) é 

uma das referências de maior relevância. Sua contribuição aponta para as relações que 

se estabelecem entre os estímulos e as situações com as modulações na maquinaria 

básica do corpo. Essa excitação promove padrões de reação física e, por conseguinte, 

pode ser tomada como determinada emoção. As mudanças no campo visual, a 

palpitação no coração, a respiração ofegante e outras reações do tipo preparam a criatura 

para fugir de um perigo iminente ou partir para o ataque, é o medo alterando o estado do 

organismo de forma autônoma com o objetivo da sobrevivência. 

As perspectivas contemporâneas dos estudos das emoções voltam a atenção ao 

corpo e às emoções como indissociáveis de qualquer outra inferência de ordem 

intelectual. Se para as abordagens clássicas27 as emoções eram tratadas como distrações 

ao acesso da verdade, como patologia ou algo perturbador da razão, no século XIX e 

XX o contraponto a essa postura se fortalece, sobretudo no contexto de estudos 

norteamericanos. 

Assim, uma das principais vozes a serem ouvidas é a de Paul MacLean. Seu 

trabalho é relembrado sobretudo pela ideia de cérebro trino, que merece uma breve 

incursão. MacLean (1970) propõe a análise do cérebro humano em três regiões 

principais: reptiliano, límbico e neocortical, como demonstra a figura 02, logo abaixo. 

                                                           
27 A discussão é interessante, mas imergir a fundo desviaria nosso caminho. Régis e Messias (2012) 

fazem uma breve genealogia de estudos que abordam a relação entre emoção e razão como processo 

mesmo do perceber e conhecer. Destacamos o pensamento de Platão, sobretudo no que concerne à noção 

de mundo Inteligível e mundo Sensível. O primeiro seria o locus da pureza, perfeição e imutabilidade. O 

segundo é a representação efêmera e grosseira das Ideias. Tal dualidade destaca a oposição entre razão e 

emoção, aliando a primeira à verdade e a segunda às aparências transitórias. 
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Fig. 02: Cérebro trino 

 

A camada mais interna, referente ao cérebro reptiliano, é responsável pela 

manutenção das funções autônomas e vitais, como os mecanismos de autorregulação. A 

medula espinhal é esse primeiro nível de organização cerebral e se constitui como a 

porção alongada do sistema nervoso central. As sensações de fome, sede e medo 

(quando sentimos “um frio na espinha”) são atribuições do cérebro reptiliano. O nome é 

dado por ser, evolutivamente, a camada mais primitiva. Nelson Zagalo (2009), 

revisando a mesma literatura, faz uma comparação dessa região com a BIOS do 

computador. A atribuição da BIOS (Basic Input/Output System) é basicamente manter o 

hardware rodando adequadamente, alimentando energeticamente as outras áreas do 

sistema e carregando o sistema operacional. Sem as informações da BIOS, o sistema 

computacional não consegue sequer desempenhar suas operações mais básicas. 

Acima e em torno dessa primeira estrutura está o sistema límbico, tratado por 

MacLean (1970) como “cérebro dos paleomamíferos” ou “cérebro emocional”, 

responsável por processar e regular emoções, memória e excitação sexual. Essa região 

conecta áreas como o diencéfalo (responsável por aspectos de percepção, atenção e 

movimentos, sobretudo em suas características de alerta; essa região também é 

responsável pelo comportamento parental – característico aos vínculos estabelecidos 

pelos mamíferos com suas crias, sem os quais os filhotes morreriam), o giro do cíngulo 

(relacionado à consciência corporal da dor e medo, bem como a memória no que 

concerne ao ato de evitar experiências desagradáveis ou ameaçadoras) e o hipocampo 

(ligado à formação da memória de longo prazo e à navegação espacial). Conforme 
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Zagalo (2009, p. 37), “o sistema límbico é em si constituído por uma capacidade de 

memorização de comportamentos potenciadores de prazer ou desprazer que geram a 

base potenciadora da continuidade de criação do vínculo intra-espécies”. 

Por fim, a camada mais recente em termos evolutivos é chamada de neocórtex. 

Essa região – cujo desenvolvimento mais refinado só se apresenta nos seres humanos – 

responde pelas tarefas de alto nível como o pensamento abstrato, a linguagem e a 

imaginação (MacLEAN, 1970). Essa região permite que o homem se adapte a diferentes 

situações, agindo inventivamente no ambiente como forma de aprimorar suas condições 

de sobrevivência. Dentre as principais regiões que compõem o sistema neocortical estão 

os córtices prefrontais (responsáveis por aspectos do comportamento, tomada de 

decisão, resolução de problemas, pensamento lógico, planejamento e habilidades 

sociais), os lobos parietais (área ligada à integração de informações somatossensoriais 

de diferentes sentidos na produção de um todo coerente; a percepção, a atenção, o 

mapeamento e processamento visuoespacial também são funções desses lobos), os lobos 

temporais (relacionados à percepção visual – sobretudo ao reconhecimento facial e de 

objetos –, auditiva e olfativa, aprendizado, memória e compreensão linguística), lobos 

occipitais (sua principal atribuição é a visão, as projeções captadas pela retina são 

codificadas em diferentes informações visuais –cor, posição e movimento – e 

endereçadas aos lobos occiptais) e o lobo insular (responsável pela gustação e paladar, 

mas também por algumas emoções de ordem social como a empatia). 

Essa arquitetura, por ora aqui rascunhada superficialmente, nos traz à vista um 

conjunto complexo e integrado de regiões do sistema nervoso central. É importante 

destacar que a proposição de cérebro trino (MacLEAN, 1970) não separa os sistemas 

como unidades autônomas. Pelo contrário, essas funcionam de forma interdependente. 

As operações mais sofisticadas do pensamento dependem do funcionamento do sistema 

límbico e reptiliano. Dizer isso, portanto, é fugir da ideia da pura razão como atributo 

principal das atividades humanas, tanto no social quanto no particular. 

Postura similar é adotada por Damásio (2012, 2015), quando centra as emoções 

como engrenagens fundamentais à razão humana. Um dos principais pontos de seu 

trabalho consiste na ideia de que o cérebro, esse “supersistema de sistemas”, integra as 

camadas mais recentes – neocórtex – às mais antigas – como o hipotálamo e o tronco 

cerebral –, no sentido de produzir representações do mundo. Perceber, então, parece de 

fato ser um ato de construção, não uma simples captação do ambiente externo pelos 

sentidos. Em suas palavras,  
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a aparelhagem da racionalidade, tradicionalmente considerada neocortical, 

não parece funcionar sem a aparelhagem da regulação biológica, considerada 

subcortical. Parece que a natureza criou o instrumento da racionalidade não 

apenas por cima do instrumento de regulação biológica, mas também a partir 

dele e com ele. [...] neocórtex é recrutado juntamente com o mais antigo 

cerne cerebral, e a racionalidade resulta de suas atividades combinadas 

(DAMÁSIO, 2012, p. 127). 

Por atentar à influência que a experiência somática (emoções, afetações 

sensoriais e sensações sentidas) exerce nos fenômenos do pensamento, torna-se mais 

claro compreender a rede de circuitos que se articula no sistema nervoso central. Acerca 

do funcionamento dessa entidade orgânica, Maturana e Varela (1995) corroboram 

afirmando que o conhecer – isto é, a emergência da percepção à consciência da entidade 

orgânica – não é fruto de um fenômeno exterior, captado e armazenado pelos sentidos 

de forma neutra. É, antes disso, o resultado do reflexo da estrutura interna do ser que 

observa. “Todo ato de conhecer produz um mundo”, eles dizem (MATURANA; 

VARELA, 1995, p. 68). Então, a experiência – como resultado do intermédio entre 

sujeito e objeto –, nesse sentido, se apresenta como uma ação enraizada na própria 

constituição interna do observador. Um movimento ativo de percepção e validação 

daquilo que se revela aos sentidos. É construção de uma realidade. 

Assim, no tocante à similaridade no grau de importância entre intelecto e o 

corpo propriamente dito, nos remetemos à noção de “cognição distribuída” proposta por 

Edwin Hutchins (2000), professor de Ciências Cognitivas da Universidade da 

Califórnia. O autor americano corrobora à ideia de que os processos cognitivos não são 

particularidades exclusivas da razão, mas resultam da integração de sistemas do corpo 

como um todo. É ponto alto em seu estudo a atenção destinada aos objetos técnicos do 

cotidiano na formação dos processos cognitivos. Uma de suas leitoras no Brasil, Fátima 

Régis, da UERJ, resume da seguinte forma: “a cognição distribuída não trata de 

extensões do sistema cognitivo, mas de um verdadeiro rearranjo ou reagrupamento de 

nossas habilidades cognitivas em função de uma determinada tecnologia 

(método/técnica ou objeto) e demais interações com o mundo” (RÉGIS; MESSIAS, 

2012, p. 47). 

Essas posições apresentam horizontes a uma compreensão mais cuidadosa do 

que consiste o ente ou sujeito ao qual nos referimos em toda essa tese. Obviamente que 

esse tópico não esgota o tema; longe disso, faz emergir novas questões, primeiramente 

ao pesquisador, em seguida ao leitor. Pois, num breve incurso, isso que comumente é 

referido nos estudos de Comunicação como “cognição”, “afeto”, “sensorialidades” e 
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palavras nessa redoma do saber, adquirem maior profundidade. Reforçamos esse ponto 

porque tais questões remetem diretamente ao objetivo principal da presente tese. 

Compreender a experiência do jogar, da forma como aqui nos interessa, exige que as 

dimensões materiais do corpo sejam observadas com mais cuidado. Só assim, 

pensamos, será possível apreender com maior propriedade em que consiste um desses 

polos que contribuem à instauração da experiência. 

É interessante perceber certa aproximação entre as características biológicas de 

funcionamento do corpo e as estruturas computacionais que garantem a emulação e o 

funcionamento do jogo. Grosso modo, ambas compreendem um processo de entrada de 

informações, processamento a partir de uma estrutura física e o fornecimento de 

respostas, reiniciando e perdurando o ciclo. Input, processing, output. No caso, se 

estamos falando em um videogame como receptáculo da atenção dispendida pelo 

sujeito, torna-se igualmente importante dissecar esse objeto em suas dimensões de 

hardware e software. As análises empreendidas na tese dão conta de observar 

particularidades de cada um desses objetos, mas há um ponto de convergência entre 

esses diversos títulos que merece atenção. Diz respeito aos materiais e linguagens que 

possibilitam produzir e experienciar objetos dessa natureza. 

Especificamente, a produção de objetos digitais se vale de um conjunto de 

diretrizes projetuais para existirem. O design então se apresenta novamente como um 

modo de concepção que concatena aspectos culturais e materiais para criar artefatos. 

Esse trajeto nos permite figurar um usuário – jogador – como alguém que aceita o 

convite feito pelo sistema videolúdico e se vale de um conjunto de elementos 

simbólicos e materiais para interagir.  

Esse âmbito nos remete novamente ao contexto de Crawford (2003) e Cybis, 

Betiol e Faust (2015) quando têm na interação o fundamento mesmo da experiência do 

usuário. Nesse processo, parece evidente o caráter mútuo e cíclico entre recepção, 

compreensão e resposta de sinais entre uma e outra instância (no caso, humano e 

computador). Quando o aspecto de mutualidade não se manifesta, há somente uma 

relação de causa e efeito, há somente reação e não interatividade propriamente dita. 

Somos encaminhados então ao MDA framework (HUNICKE; LeBLANC; 

ZUBEK, 2004), cuja sigla corresponde a mechanics, dynamics, aesthetics, isto é, 

mecânicas, dinâmicas e estética. Tal é o eixo da discussão no tópico seguinte. Pois, 

tanto na perspectiva do desenvolvedor que prescreve as possibilidades de ação no 

espaço do jogo a partir das mecânicas, quanto no viés do jogador, que empenha seu 
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corpo – tomado aqui em sua totalidade com o sistema nervoso – para acessar os 

conteúdos estéticos e experimentar as dinâmicas, há uma dimensão dialógica. Há loops 

de feedbacks que possibilitam que essa situação de interação e o caráter lúdico 

perdurem. 

Desse modo, faz-se necessário questionar mais uma vez em que consiste isso, a 

experiência. Dessa vez por um viés mais técnico que filosófico. Pois, a forma como esse 

corpo – em sua totalidade – é chamado em causa durante a experiência facilita muito 

mais o surgimento de perguntas que respostas, sobretudo se considerarmos que a 

mediação videolúdica é fulcral ao objetivo desse trabalho. Esse acoplamento entre 

sistemas, orgânico e digital, em um contexto de jogo: em que consiste? Que fenômenos 

podem ser destacados para iluminar a questão da experiência que aqui se apresenta?  

 

2.4 UMA APROXIMAÇÃO AO FRAMEWORK MDA 

Antes de adentrar nas ideias e métodos propostos por esse método de análise, 

faz-se necessário um excerto sobre o artigo que apresenta o campo de trabalho MDA. 

Desenvolvido como parte do resultado de workshops realizados pelos autores na Game 

Developers Conference nos anos de 2001 e 2004, esse método intenciona integrar 

conceitos dos designers de jogos visando categorizar e sistematizar variáveis de criação 

e fruição, no intuito de que tais obras obtenham êxito: o divertimento do público ao qual 

se destina. O estudo possui um viés pragmático, com o objetivo de diminuir a distância 

existente entre o desenvolvimento, a crítica e a pesquisa em jogos, com atenção especial 

à experiência do usuário. 

Dito isso, a sigla MDA traz em si as palavras mecânicas (mechanics), dinâmicas 

(dinâmicas) e estética (aesthetic)28, basilares à estrutura interna de um videogame. 

Segundo Hunicke, LeBlanc e Zubek (2004), as mecânicas dizem respeito aos 

componentes estruturais de um jogo, como o sistema de regras, por exemplo, que dá 

limites e possibilidades ao jogador. No caso do digital são os scripts, as prescrições que 

estruturam as condições de ação no ambiente videolúdico. Esses perímetros de atuação 

são arquitetados a partir do código ordenado em linguagens inteligíveis ao sistema jogo. 

Dinâmicas, por sua vez, se apresentam como comportamentos resultantes da 

                                                           
28 A noção de estética adotada por Hunicke, LeBlanc e Zubek (2004) diz respeito às formas de percepção 

dos elementos audiovisuais e de interação que o jogo apresenta ao jogador. Nesse sentido, a acepção do 

termo nessa aplicação não deve ser exigente de um aprofundamento epistemológico mais qualificado. 

Limitemo-nos a uma noção ligada ao sentido mais originário do termo, indicando o perceber e sentir, e 

escusemo-nos de reflexões mais profundas sobre a natureza distintiva das experiências estéticas. 
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apropriação que o jogador faz das mecânicas do jogo. Os resultados dessas apropriações 

se manifestam em tempo real na interação – aquele feedback loop próprio às HCI. As 

dinâmicas, desse modo, derivam da forma como esse conjunto de elementos estruturais 

é utilizado pelo jogador, através de seus inputs. Por fim, o que os autores chamam de 

Estética aponta para o “envolvimento emocional” desejável pelos desenvolvedores para 

com os jogadores quando em interação com o jogo. Ou seja, estética, nessa perspectiva, 

concerne o modo como as emoções podem ser evocadas pelas estruturas mecânicas e 

dinâmicas do game. 

É preciso facilitar a compreensão do leitor menos habituado a jogos digitais. 

Talvez alguns exemplos possam clarear o entendimento do que consiste e qual a 

importância desse framework para o desenvolvimento das análises porvir. Tomemos o 

jogo Super Mario World (Nintendo, 1990), amplamente conhecido até por “não-

gamers”. O videogame nos traz o icônico encanador da Nintendo em 16 bits a passar por 

diversas fases até resgatar a Princesa (Princess), sequestrada por Bowser. As mecânicas 

do personagem em seu estado habitual29 são basicamente a corrida (andar de forma mais 

acelerada ao segurar um dos botões do controle) e o pulo (que varia de altura conforme 

a pressão exercida no botão). A simplicidade na manipulação de Mario torna fácil o 

aprendizado ao usuário e, desse modo, o exemplo propício à compreensão do 

framework MDA. 

Estágio após estágio, Mario precisa rumar da esquerda para direita da tela como 

forma de avançar. Nesse caminho, há inimigos a derrotar e obstáculos a serem 

sobrepujados. Nos níveis iniciais, o jogo já “ensina” ao jogador que ele não deve deixar 

o personagem cair nos abismos existentes no cenário, caso contrário, gasta-se uma vida 

e a aventura recomeça do início da fase ou do checkpoint30. Então, suponhamos que no 

pulo simples para frente (botão direcional + pulo) Mario percorra a distância de dois 

metros31 e que o abismo que se põe adiante possua três metros. O jogador precisa então 

desenvolver alguma estratégia que lhe permita ultrapassar aquela dificuldade se quiser 

                                                           
29 Em Super Mario World o personagem passa a ter novas habilidades quando adquire alguns itens. Por 

exemplo, torna-se apto a voar e pode então acessar novas partes do mapa, solta bolas de fogo e derrota 

mais facilmente alguns inimigos. O que chamamos aqui de “estado habitual” corresponde à sua 

configuração básica, sem nenhum desses incrementos. 
30 Checkpoint é um recurso de game design que consiste em dispor determinados locais in game onde 

torna-se possível marcar o avanço do jogador. Caso o mesmo fracasse na missão e tenha de reiniciar sua 

jornada, ele não precisa necessariamente voltar do início, mas a partir daquele ponto anteriormente 

alcançado. As disposições e funcionalidades desses recursos variam entre jogos, mas respeitam essa 

mesma funcionalidade. 
31 A rigor, Super Mario World não apresenta as distâncias em uma escala de metros. Essa caracterização 

deve ser compreendida tão somente para fins didáticos. 
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conduzir o encanador italiano adiante. Nesse sentido, ele recorre à mecânica da corrida, 

que combinada ao pulo simples (botão direcional + segurar botão de corrida + pulo), faz 

o personagem percorrer quatro metros no ar. Assim, Mario consegue ultrapassar o 

desafio imposto pelo designer e continua sua jornada rumo ao resgate da Princesa. 

Ora, a caracterização dessa situação de jogo traz à baila as mecânicas como 

possibilidades de atuação no ambiente e as dinâmicas como comportamentos possíveis a 

partir da apropriação das mecânicas pelo jogador. A partir de uma situação de tensão 

emerge uma dinâmica mais elaborada por parte do jogador; tal é a condição de sucesso 

ao desafio proposto pelo jogo. O resultado disso é a satisfação sentida pelo player, 

quando consegue ver o resultado de seu esforço sendo recompensado pelo sistema: 

Mario continua vivo, avançando rumo a seu objetivo. Isso contribui a um estado de 

divertimento do jogador e facilita a continuidade de seu investimento emocional. Desse 

modo, é mais provável que a interação com o sistema videolúdico perdure. 

As classificações iniciais acerca das dimensões projetuais que concernem ao 

objeto-videogame já apresentam algo da complexidade nas formas de concepção desses 

mesmos formatos midiáticos. As etapas de produção são muitas: da narrativa à direção 

de arte; do design de interface ao design de interação; do design de personagem à 

animação; do sistema de regras ao level design. Enfim, a integração entre essas variadas 

etapas nos permite contemplar os videogames como objetos que concatenam áreas de 

diferentes campos do conhecimento. Esses mesmos objetos são da maior relevância ao 

nosso tempo e exigem competências sensoriais, cognitivas e motoras específicas de seus 

fruidores.  

Assim, os videogames são aqui tratados como projetos de design, o que abre 

campo à compreensão das “mecânicas, dinâmicas e estética” 

(HUNICKE;LeBLANC;ZUBEK, 2004) como elementos que precisam estar integrados 

no objeto-jogo de modo que a comunicação entre sistema e usuário seja exitosa. A 

distinção entre formas de uso dessa mídia à qual estamos nos referindo nos leva a uma 

diferenciação de abordagens. Em geral, designer e jogador lidam com o objeto técnico 

em vias variadas, conforme ilustram os principais autores com os quais dialogamos 

nesse tópico. Tais perspectivas são propostas graficamente no esquema abaixo. 
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Fig. 03: Diferentes perspectivas entre designer e jogador 

A distinção nas formas de interação com o mesmo objeto indica uma 

diferenciação nas formas de experienciar o jogo em si. Segundo os autores,  

a partir da perspectiva do designer, as mecânicas fazem surgir sistemas 

comportamentais dinâmicos, os quais, por sua vez, conduzem a experiências 

estéticas particulares. Já na perspectiva do jogador, a estética fornece o tom, 

que se origina em dinâmicas observáveis e, eventualmente, mecânicas 

operativas32 (HUNICKE; LeBLANC; ZUBEK, 2004). 

A forma como o jogo se apresenta ao jogador através de seu sistema de regras, 

da plataforma de emulação (PC, consoles, dispositivos móveis etc.), de sua interface 

gráfica, da ambiência sonora, dos elementos de narrativa e das possibilidades de atuação 

e jogabilidade dão algum indício da complexidade projetual desse tipo de mídia. Pois, 

se a experiência do usuário é algo pretendido pelos desenvolvedores desde o momento 

inicial da construção, o projeto deverá ser pensado para engajar emocionalmente o 

jogador de forma desejada. 

Para tanto, Hunicke, LeBlanc e Zubek (2004) propõem oito categorias33 que 

fornecem novos elementos à compreensão do que eles classificam como “estética”. São 

elas: 

1. Sensação: jogo como prazer dos sentidos; 

2. Fantasia: jogo como faz-de-conta; 

3. Narrativa: jogo como drama; 

4. Desafio: jogo como percurso composto de obstáculos; 

5. Companheirismo: jogo como modelo social; 

6. Descoberta: jogo como território inexplorado; 

7. Expressão: jogo como autoconhecimento; 

8. Submissão: jogo como passatempo. 

Dessas classificações, emerge o anseio dos autores em apresentar uma 

taxonomia que facilite a compreensão dos apelos que diferentes tipos de jogos precisam 

fazer ao investimento emocional de variados jogadores. É esse mesmo investimento que 

propicia que a atividade de jogo seja divertida, assustadora, enigmática, de ação intensa 

etc. O game design, nessa via, possui múltiplos objetivos estéticos que dão condição ao 

                                                           
32 T.N.: “From the designer’s perspective, the mechanics give rise to dynamic system behavior, which in 

turn leads to particular aesthetic experiences. From the player’s perspective, aesthetics set the tone, which 

is born out in observable dynamics and eventually, operable mechanics.” 
33 Os termos originais utilizados pelos autores são: sensation, fantasy, narrative, challenge, fellowship, 

discovery, expression, submission. Tradução nossa. 
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jogador de co-construir, adentrar e permanecer no círculo mágico da atividade lúdica – 

evocando novamente a ideia de Johann Huizinga (2001). 

Ilustrando essa abordagem de forma simples, consideremos o jogo de xadrez. 

Através das mecânicas na movimentação e captura de peças, diversas estratégias podem 

ser adotadas. Essas dinâmicas propiciam uma experiência ligada ao Desafio nos 

jogadores. Noutro exemplo, se considerarmos os RPGs de tabuleiro, a criação e 

possibilidades dos personagens (raças e classes com habilidades específicas), a 

apresentação de cenários e os sistemas de combate são elementos constituintes da 

mecânica. Estes, geram dinâmicas ligadas à necessidade dos jogadores buscarem 

explorar as potencialidades de seus personagens e usarem disso como forma de 

sobrepujar os desafios propostos. Dessa relação dos jogadores com o sistema do jogo 

resulta uma estética ligada ao Companheirismo, Fantasia, Descoberta, Expressão, 

Desafio e Narrativa. 

Essas considerações são checkpoints importantes ao nosso percurso. Os dados 

que se dão a ver pelo prisma do MDA framework nos permite melhor compreender as 

enunciações do jogo. Isto é, perceber aspectos formais dos videogames e não enquadrá-

los de imediato em um conjunto de conceitos oriundos do cinema, da música, da ciência 

da computação, entre outros. Os videogames convergem esses campos, mas, ao se 

apresentarem como uma mídia própria, o campo se abre a uma vastidão de 

possibilidades de produção e recepção. Assim, a compreensão de suas estruturas 

internas permite aproximar os Game Studies à Comunicação e Pragmatismo de maneira 

fluida, extraindo dos jogos observados os elementos que intervêm à experiência do 

jogar. 

No entanto, com licença a uma breve digressão. Ao leitor mais atento se 

apresenta novamente um ponto de encontro entre as perspectivas de John Dewey, 

Mihaly Csikszentmihalyi e os autores que apresentam o MDA framework. Tal ligação 

consiste na possibilidade de uma aplicação pragmática do conhecimento. A defesa dessa 

via de pensamento não deve ser tomada de imediato como uma diminuição do valor da 

reflexão que cada um dos autores engendra, mas como uma resposta viável ao 

dinamismo da sociedade. Pois, tanto nos modos de produção quanto nas formas de 

recepção desses produtos, parece claro que os aparatos sensoriais e cognitivos de nós, 

sujeitos, passam por transformações contínuas (KITTLER, 1999; CRARY, 2013).  

Em meio a um ambiente tão volátil, marcado pela estimulação sensorial, pelo 

dinamismo nas formas de comunicar e – ousamos dizer – a aparente superficialidade 



60 

 

nas formas de ler a si e o mundo (STEINER, 2001; FRANCO FERRAZ, 2012), a 

necessidade é reforçada. Obviamente que essa mesma necessidade é explorada de 

diversas formas: dos best sellers de auto-ajuda à utilização rasteira dos discursos 

religiosos, incluindo nessa redoma soteriológica a ação contínua e efêmera da indústria 

do entretenimento como engrenagem que contribui à formação de um senso de 

conformidade e apatia. Portanto, é preciso cuidado para não tomar como pressuposto 

epistemológico um conjunto de conceitos débeis em seu fundamento. Buscamos aqui 

um caminho profícuo e passível de replicação a outros estudiosos: nossa jornada pelo 

conhecimento busca se configurar como um método. Assim, a via pragmática contida 

nas proposições caras a esse estudo nos dota de instrumentos que permitem ampliar a 

discussão dos objetos de pesquisa aos modos contemporâneos de estar no mundo.  

 

2.5 SOBRE IMERSÃO E PRESENÇA 

Jogar um videogame é ler uma obra videolúdica. Esse (ciber)texto, em suas 

particularidades estéticas, técnicas e materiais exige um conjunto de disposições 

corporais para que possa ser experienciado. Assim, por serem objetos facilitadores das 

optimal experiences (CSIKSZENTMIHALYI, 1990), é comum perceber um certo 

estado de absorção das faculdades do jogador pelo jogo. Em algumas situações, é 

notório que o envolvimento emocional do player chega a obliterar os demais elementos 

do ambiente circundante. Nesse sentido, há uma propensão à emergência de um estado 

do corpo e mente que aqui nomeamos como flow (CSIKSZENTMIHALYI, 1990). Esse 

abrigo temporário da atenção do sujeito é um constructo lúdico e tecnológico que lhe 

apresenta uma realidade paralela à ordinária. Essa reconfiguração do ambiente e das 

ações convida a um incurso como forma de sustentação da ludicidade que ali se 

manifesta.  

Embora ainda não tenhamos nomeado com propriedade, falamos aqui do 

conceito de imersão. Essa ideia é cara ao campo dos Game Studies, sobretudo porque 

possibilita melhor compreender o fenômeno de “estar lá”, nesse outro espaço 

temporário de atividade34. Conforme Janet Murray (2000), estar imerso consiste em 

                                                           
34 Não dizemos “estar lá” no sentido de uma oposição ao plano que detém os corpos e ambientes físicos, 

como se fosse possível ser completamente “transportado” a essa outra realidade que pode se instaurar na 

experiência. Tomamos esse “lá” muito mais como o resultado de uma reconfiguração, própria à 

ludicidade, das percepções de tempo e espaço. Esse constructo simbólico e material evoca 

comportamentos não necessariamente ligados ao mundo do trabalho. Tal qual uma criança, pulando sobre 

os móveis da casa e evitando a todo custo tocar o chão, pois o mesmo “se transformou” em lava. A rigor, 

o chão permanece o mesmo, mas durante a interação da criatura com o ambiente, algo se modifica. 
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adentrar numa realidade estranha à que comumente nos inserimos, seja física ou 

simbolicamente. A psicóloga americana ilustra sua ideia com a sensação de estar 

mergulhado, experienciando outras dinâmicas propiciadas pelo ambiente subaquático. 

Dotado de estruturas próprias, esse cenário convoca as faculdades do sujeito de forma 

particular e, se o intuito é estar adaptado àquele meio, faz-se necessário oferecer 

respostas que viabilizem essa adaptação. Segundo a autora, 

A experiência de ser transportado a um local simulado elaborado é prazerosa 

em si mesma, independentemente da fantasia de seu conteúdo. Nos referimos 

a esta experiência como imersão. Imersão é um termo metafórico derivado da 

experiência física de estar submerso em água [...]. A sensação de estar 

rodeado inteiramente por uma outra realidade, como a água é diferente do ar, 

que nos toma toda a atenção, todo nosso aparato perceptivo35 (MURRAY, 

2000, p. 98. Grifo da autora.).  

“Todo nosso aparato perceptivo”, diz a autora. Mas o que isso indica, afinal? 

Será, efetivamente, que todo o aparato perceptivo é destinado à experiência de estar 

nesta outra realidade? Caso sim, quais os mecanismos que propiciam que essa 

experiência seja validada? Considerando os aspectos projetuais do objeto em causa, 

indagamos: de que forma a mídia convoca essa atenção plena do usuário? Enquanto tais 

perguntas continuam a ecoar, é válido atentar a outra contribuição acerca do mesmo 

fenômeno, de modo a fornecer mais substância às proposições desse texto. 

Marie-Laure Ryan (2001), em postura similar, liga a ideia de imersão a dois 

vieses: diegético e não-diegético36. Concerne ao primeiro, compreender a ligação do 

jogador com a narrativa, de modo que seja possível focar sua atenção nas camadas 

internas do texto-jogo, aceitando o convite de participar do universo ficcional que a ele 

se apresenta através da tela. O fator não-diegético, noutra via, aponta ao sentido da 

habilidade técnica que o jogador possui. Ou seja, se o sujeito possui as competências 

requeridas pelo sistema – se, através dos elementos estéticos, compreende as mecânicas 

do texto e instaura dinâmicas adequadas – e as põe em situação de modo a avançar no 

processo de leitura, a condição à imersão é muito mais provável de ocorrer. Nessas 

circunstâncias, defende Ryan (2001), é mais provável que o jogador se sinta como que 

                                                                                                                                                                          
Assim, embora não tenhamos evocado o nome, não estamos falando de outra coisa que não do conceito 

de círculo mágico. 
35 T.N.: “The experience of being transported to an elaborately simulated place is pleasurable in itself, 

regardless of the fantasy content. We refer to this experience as immersion. Immersion is a metaphorical 

term derived from the physical experience of being submerged in water […]. The sensation of being 

surrounded by a completely other reality, as different as water is from air, that takes over all of our 

attention, our whole perceptual apparatus”. 

36 O termo é caro à narratologia e diz respeito ao conjunto de elementos narrativos que compõem a 

realidade do “universo ficcional” construído. Dito de outro modo, são os recursos e limites da história 

que, em conjunto, constituem o mundo narrativo da trama. 
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transportado a uma dimensão que ressignifica as sensações ordinárias de espaço e 

tempo. Faz-se necessário investir um pouco mais nesse viés não-diegético da imersão 

para clarear o entendimento. 

Diversos jogos parecem contemplar a importância desse aprendizado de ordem 

técnica. É importante que a interação entre humano e computador ocorra mediante as 

formas pretendidas pelo desenvolvedor. Se o jogador consegue instaurar seus 

comportamentos sem entraves no sistema, é mais provável que a situação lúdica 

perdure. O corpo, nesse âmbito, é um medium que, em ação, fornece inputs à máquina e 

consequentemente percebe os resultados de suas ações na tela, renovando o feedback 

loop próprio aos HCI. Se o jogador ainda não possui as competências – sejam elas 

perceptivas, motoras, cognitivas etc. – que o sistema exige, é possível que a sua 

permanência nesse “lá” do círculo mágico se comprometa. 

Ilustremos a frase acima com o seguinte exemplo: em determinada situação de 

jogo, o player, em vez de simplesmente realizar no controle a ação demandada, para de 

agir, olha para o dispositivo em suas mãos, pensa no botão que deverá ser apertado, olha 

para a tela novamente e só depois executa a ação. A depender da natureza do jogo, esse 

entrave é a condição ideal ao comprometimento de sua permanência no game e 

possivelmente irá levá-lo à derrota. Essa imagem nos faz recordar do conceito de 

jogador-modelo (BRUNI, 2017), abordado anteriormente. Espera-se desse agente um 

repertório gestual que lhe proporcione ter mapeados os controladores de modo que ele 

não pense, por exemplo, onde fica o botão R1 ou L2 (no caso do PlayStation) ou como 

movimentar o personagem usando as teclas W, A, S, D e o mouse como ponto de vista 

da câmera. O jogador-modelo, por padrão, sabe onde estão as teclas e suas funções 

correspondentes. Esse saber não é puramente intelectual, mas também somático, 

corporal. Sua manifestação é da ordem da performance37. 

Nessa perspectiva, Alison McMahan (2003) também apresenta dois vieses ao 

conceito de imersão: um deles ligado à atenção do jogador no suporte narrativo e outro 

mais técnico, indicando o grau de adaptação deste às regras e comandos do game. Desde 

já uma certa similaridade com a posição de Ryan (2001) se faz ver. No propósito de 

relacionar essa abordagem às anteriores, McMahan (2003) destaca três condições à 

imersão, são elas: 1) as expectativas que o usuário tem do jogo e ambiente simulado 

deverão estar de acordo com aquilo que o próprio jogo oferece; 2) as ações do usuário 

                                                           
37 A performance constitui aqui um conceito caro ao desenvolvimento da argumentação dessa tese. 

Tratamos de discutir seus desdobramentos e aplicações no tópico seguinte. 
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deverão causar impactos não-triviais no ambiente; e 3) as convenções do mundo 

deverão ser consistentes em si, mesmo se não estiverem diretamente relacionadas ao 

mundo físico. Um traço comum às condições que a autora aponta diz respeito a uma 

situação de interação entre ambiente e criatura: envolvem possibilidades de ação e um 

conjunto de modificações mútuas causadas por essas mesmas ações. Bem, parece que 

não estamos falando aqui de outra coisa que não a manifestação da experiência. Se 

recordarmos a ênfase dada ao “entre” e às situações de interação como ponto de 

observação, estaremos bem próximos das definições desse conceito, central ao 

Pragmatismo de John Dewey. 

Investindo mais no viés “não narrativo” da imersão, McMahan (2003) destaca a 

influência das recompensas na captura da atenção do jogador. Obter retornos positivos 

(com um sistema de pontos, por exemplo), elaborar estratégias que conduzam ao êxito e 

desenvolver habilidades específicas são alguns dos aspectos destacados por ela. No 

entanto, para que o usuário possa avançar no jogo de maneira mais efetiva, necessita 

conhecer as regras que o amparam e as formas de atuação das quais dispõe, inclusive 

em seus aspectos materiais. Este grau de adaptação entre sujeito e objeto conflui para o 

que a autora chama de deep play. Ou seja, atingir um nível mais profundo da 

jogabilidade, segundo ela, requer do usuário conhecimentos específicos das mecânicas 

do videogame. Em resumo, o que McMahan (2003) propõe com essa discussão consiste 

na consideração do seguinte fator: o player mais adaptado ao controle deste outro corpo 

– digital –, poderá ter a sensação mais profunda de “estar lá” – considerando o 

perímetro semântico construído aqui acerca desse “lá”. 

Portanto, contemplar a imersão enquanto um fenômeno de ordem também 

somática nos abre caminhos aos investimentos porvir. Ao refletirmos sobre as 

proposições dos Game Studies aqui discutidas, algo percebido na própria coleta de 

dados se faz mais nítido. Fazemos menção ao conjunto de habilidades requeridas pelo 

sistema e que o jogador precisa desempenhar para que o fluxo – ou flow – da 

experiência possa emergir mais facilmente. Talvez por isso alguns videogames 

apresentem tutoriais nos momentos iniciais. É nesses momentos que o texto revela suas 

demandas ao leitor. As condições a uma partilha se delineiam com mais definição 

quando o vínculo se manifesta entre ambos, jogo e jogador. Nesse sentido, o saber jogar 

figura como uma condição importante à sensação de absorção que a interação 

jogador/jogo proporciona e que o conceito de imersão abarca. Saber jogar se revela 

então como fator relevante à potencial experiência. 
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Essa apresentação inicial nos permite refletir sobre a natureza do texto que se 

configura como objeto de investigação dessa tese. Pois tomamos aqui o videogame 

como uma estrutura material e simbólica projetada para possibilitar interações com o 

jogador. As possibilidades de atuação desse sujeito na obra videolúdica são, de alguma 

forma, previstas pela figura do game designer e o texto, então, é construído de modo a 

predizer as possíveis formas de agir de quem se empenha na atividade de leitura. Em 

resumo, percebemos que um cenário específico é construído digitalmente para abrigar, 

mesmo que temporariamente, a atenção e gestos dos sujeitos que aquiescem àquela 

atividade lúdica e ilusória. Essa habitação simbólica, da ordem do divertimento e 

excitação, faz-de-conta e imaginação, designa e convoca formas de atuação, fornecendo 

respostas às ações ali desempenhadas.  

Continuamos a reflexão afirmando que tal ambiente propicia a interação entre 

jogador e sistema, convocando a mente e “corpo propriamente dito” (DAMÁSIO, 

2012), bem como os dispositivos técnicos e linguagens computacionais, de modo a 

possibilitar a sensação de estar imerso. A menção a esse “outro espaço” – que também é 

esse espaço, frisamos – faz pensar na construção de um suposto mundo que serve de 

habitação às faculdades desses entes-jogadores. Nesse sentido, inferimos: pode um texto 

ser tomado como um mundo? 

Ryan (2001) defende que sim, mas nosso exercício nos leva além do que do que 

a autora propõe. Ao discutir a ideia de texto como jogo, ela afirma que não há grandes 

distinções entre as convocações de atenção feitas através de suportes computacionais e 

aquelas construídas na literatura, pois ambos podem propiciar o senso de imersão. “Mas 

o que torna o domínio semântico do texto em um mundo?”, a autora pergunta. A partir 

da releitura do trabalho de Michael Heim, responde, apontando quatro fatores: 

“conjunto conectado de objetos e indivíduos; ambientes habitáveis; totalidade 

razoavelmente inteligível a observadores externos; campo de atividade para seus 

membros38” (RYAN, 2001, p. 91).  

O que se dá a ver nesse exercício de reflexão de Marie-Laure Ryan (2001) é a 

busca por compreender de que modo esse cibertexto – e aqui evocamos um dos 

conceitos seminais dos Game Studies (AARSETH, 1997) – convoca um tipo de leitura. 

Se uma questão de tamanha importância for discutida apenas nessa redoma de 

conhecimento, nosso mergulho é raso. Imergir nas meditações acerca do que é isso, a 

                                                           
38 T.N.: “Connected set of objects and individuals; habitable environment; reasonably intelligible totality 

for external observers; field of activity for its members”. 
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imersão, se apresenta então como algo fundamental à percepção de mais uma faceta 

dessa figura que se oculta bosque adentro. Desse modo, a reflexão se adensa quando 

buscamos caminhos nas contribuições de Umberto Eco (1984) acerca do conceito de 

texto. 

De início, precisamos pontuar que o filósofo italiano destaca o ato de leitura 

como um pacto de significação entre texto e leitor. Entre aquilo que no presente é dito e 

de onde seu significado, no passado, se sustenta, há uma espécie de jogo. Assim, das 

articulações temporais e hermenêuticas, uma dinâmica entre o particular e o social se 

instaura. O texto se dispõe aos sentidos como uma estrutura ainda incompleta, pois, 

isolado em si mesmo, não se atualiza em sentido. Eco nos auxilia a compreender a 

questão quando afirma que 

Devemos definir o texto como uma máquina preguiçosa que não executa 

todo o trabalho que deveria executar, e construída de maneira a pedir ao leitor 

que execute uma parte do próprio trabalho. [...] O texto é um tecido cheio de 

buracos, repleto de não-ditos, e todavia esses não-ditos são de tal modo não-

ditos que ao leitor é dada a possibilidade de colaborar, para preencher e dizer 

esses não-ditos (ECO; 1984, p. 97. Grifos do autor.). 

Assim, percorrer as estruturas internas do texto é um esforço requerido ao leitor 

comprometido com o ato da leitura. A partilha que pode ocorrer entre o intérprete e 

aquilo que está enunciado possibilita o surgimento de um mundo próprio, materialmente 

figurado em palavras e simbolicamente conectado às vivências pretéritas daquele que lê. 

Nesse sentido, a ideia de ser como que transportado a uma realidade distinta não se 

apresenta a nós como algo pontual. Tampouco como se o leitor, repentinamente, fosse 

surpreendido pelas estruturas do texto e então sentisse os efeitos da imersão. 

Refutamos essa ideia, iniciando a defesa pelo fato de que estar imerso mais se 

parece com um fenômeno entre leitor e texto. Assim, as condições de absorção da 

atenção parecem se delinear na medida em que essa “máquina preguiçosa” evoca 

estados do corpo e da mente como pressuposto ao “estar lá”. Não por acaso, Eco (1984) 

associa a ideia de leitor modelo a essa condição de interdependência como requisito a 

uma significação. Segundo ele,  

É necessário que o texto, de algum modo, proponha uma imagem do Leitor 

Modelo que ele prevê. [...] O texto não admite uma liberdade absoluta de 

respostas e de interpretações. [...] Além disso, um texto pode propor não 

apenas um, mas vários Leitores Modelo... Há textos que podem desejar sem 

lidos em muitas direções (ECO, 1984, pp. 97; 98; 103). 

Ora, se trouxermos essa compreensão à realidade do nosso problema de 

pesquisa, a questão se torna mais complexa. Dizemos isso pela natureza do objeto lido. 

Isto é, percebemos que as exigências do texto-jogo demandam mais esforços físicos e 
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sensoriais do que simplesmente refletir sobre que as palavras na página em mãos 

enunciam (AARSETH, 1997). Nesse sentido, rumando a uma partilha que possibilita a 

emergência de uma – frisamos aqui o artigo indefinido – significação, nos deparamos 

com os scripts, ou seja, com as indicações a um conjunto de leituras em detrimento de 

outros. Tal é a chave à compreensão das ideias de leitor modelo (ECO, 1984) e jogador 

modelo (BRUNI, 2017). Seja uma tese de doutorado ou um videogame, ambos parecem 

convidar seus leitores de formas particulares, apresentando vias de acesso a um caminho 

projetado anteriormente. Claro que desvios são possíveis e esperados. Mas o texto, se 

dotado de algum nível de coerência interna, dota o leitor de recursos que lhe permitem 

percorrer a jornada scriptada. 

Imergir, portanto, é mais um fenômeno que se manifesta no entre uma e outra 

instância. Da articulação entre leitor e texto, jogador e jogo, universos se abrem e 

evocam presenças. Essa espécie de ambiência demandam o leitor-jogador em sua 

totalidade orgânica. Dito isso, reiteramos que o sentido de imersão se apresenta a partir 

do investimento emocional de quem escolhe adentrar o círculo mágico e pactuar das 

restrições e possibilidades daquele ambiente. 

Ora, isso já foi dito anteriormente com outras palavras, mas em que grau a 

retomada nessa questão nos conduz adiante? Os esforços de compreender a ideia de 

imersão estão até o momento centrados em uma relação que se estabelece entre jogador 

e jogo, sem dedicar especial atenção aos elementos na ambiência do jogo que 

proporcionam esse mesmo senso de estar em outra redoma de ação. Essa manifestação 

do jogador no ambiente videolúdico constitui uma forma de presença. “Forma de 

presença” que pode ser expressa em um ponto de vista da câmera in game, em um 

cursor de seleção sobre a representação de um mapa com unidades controláveis, um ou 

um conjunto de avatares39, enfim, são diversas as possibilidades de nomear as 

expressões e manifestações do jogador na tela. Interessa aqui mais que legendar 

manifestações de presença – deixemos as particularidades aos nossos objetos de análise 

–, destacar a importância de discutir esse conceito no contexto em que nos inserimos. 

Presença é um termo exigente de cuidados em sua utilização, pois carrega em si a 

profundidade esperada a uma palavra que alude à manifestação do ser no tempo. 

                                                           
39 Do sânscrito, avatar significa “aquele que descende”. No budismo e hinduísmo são representações 

físicas de seres divinos, deuses encarnados. O termo é revisto na contemporaneidade a partir da 

representação do usuário/jogador em ambientes digitais navegáveis. Algumas questões acerca dessa ideia 

foram trabalhadas por mim a nível de mestrado. V. THOMAZ (2014). 
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Da superfície à maior profundidade, Lombard e Ditton (1997) abrem a discussão 

sobre presença no âmbito da realidade virtual. Os autores apresentam seis fatores que 

atuam no tocante à sensação de estar presente em ambientes simulados: 1) qualidade da 

interação social; 2) realismo do ambiente (gráficos, sons etc.); 3) efeito de “transporte” 

a um outro espaço; 4) grau de “imersividade” gerada pela interface; 5) habilidade do 

usuário em desempenhar ações significativas; 6) impacto social destas ações e, por fim, 

a atuação do computador enquanto agente social inteligente (LOMBARD; DITTON, 

1997). McMahan sintetiza esta classificação como segue: “presença como a sensação 

artifical que um usuário tem em um ambiente virtual de que aquele ambiente não é 

mediado40" (2003, p. 72). Curiosamente, se há algo aqui que parece “jogado” nesse 

momento são as palavras. Listas com itens definidores emolduram o termo em uma 

redoma semântica e, pelo visto, pouco se esforçam em buscar, na linguagem em si, algo 

que forneça a substância necessária à condição de substantivo da palavra em xeque: 

presença. 

Tal provocação traz em si a necessidade de tomar partido na discussão, rumando 

a caminho da linguagem. Adotar essa via torna quase um dever atentar a um 

pressuposto fundamental, expresso na posição fenomenológico-hermenêutica de 

Heidegger41: a compreensão do ser. Acerca disto, pensa Fanton (2009): “nós só nos 

relacionamos com o ente que nós mesmos somos e com os demais entes ao 

compreendermos o nosso próprio ser e o ser dos entes que vão ao nosso encontro no 

mundo” (p 19). Em outras palavras, Fanton (2009) ressoa o pensamento heideggeriano 

no tocante à exclusividade humana na compreensão do próprio ser e do ser de outros 

entes. Nossa estrutura ontológica, segundo Heidegger (2001), consiste na interpretação 

que o Dasein realiza de si mesmo: “o Dasein é o único ente no qual irrompe a 

compreensão do ser” (FANTON, 2009, p. 19). 

Se pensarmos a constituição da palavra Dasein, nos depararemos com a junção 

de Da (“-aí”; “pre- ”) e Sein (“ser-” ou “estar-”; “-sença“). Acerca da primeira palavra, 

o filósofo nos explica da seguinte forma: 

                                                           
40 T.N.: “Presence as the artificial sense that a user has in a virtual environment that the environment is 

unmediated”. 
41 Assim como “experiência” é um conceito chave ao Pragmatismo, “presença” é dos termos mais caros à 

fenomenologia heideggeriana. Portanto, recorremos a essa abordagem para que a compreensão acerca da 

ideia de “estar lá” – ou, no caso, “estar aí” – esteja melhor fundamentada. Veremos que as posturas de 

Heidegger e Dewey não são antagônicas e não levam o texto a uma contradição, mas a uma 

complementação necessária aos objetivos aqui traçados. 
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[...] o “pre” da pre-sença remete ao “aqui” e “lá”. [...] A espacialidade 

existencial da pre-sença que lhe determina o “lugar” já está fundada no ser-

no-mundo. O lá é a determinação daquilo que vem ao encontro dentro do 

mundo. [...] A expressão “pre” refere-se a essa abertura essencial. Através 

dela, esse ente (a pre-sença) está junto ao pre-sente do mundo e se faz pre-

sença para si mesmo (HEIDEGGER, 2001, p. 186. Grifos do autor.). 

Esta abertura (Erschlossenheit) indica o aspecto prático (ou pragmático, melhor 

posto) da compreensão do ser (FANTON, 2009). Isto reverbera na ideia de uma 

“existência autêntica, que é a de quem reconhece e escolhe a possibilidade mais própria 

do seu ser” (ABBAGNANO, 2012, p. 466). A propriedade de tomar para si o próprio 

modo de ser consiste na natureza do Dasein. Isso se manifesta também na linguagem 

quando fazemos uso do pronome pessoal para conjugação do próprio verbo “ser” no 

presente simples: eu sou, tu és. Heidegger chama em causa que o ente que analisa 

somos nós mesmos. Diz então: “O ser deste ente é sempre e cada vez meu. Em seu ser, 

isto é, sendo, este ente se comporta com o seu ser. Como um ente deste ser, a pre-sença 

se entrega à responsabilidade de assumir seu próprio ser. O ser é o que neste ente está 

sempre em jogo” (HEIDEGGER, 2001, p. 77). A analítica existencial do Dasein 

(HEIDEGGER, 2001) assume tamanha importância na filosofia ocidental por extrair, do 

tautológico, questionamentos norteadores à compreensão do ser. Portanto, antes de 

refletir sobre nós mesmos como existentes no mundo, já há um entendimento prévio de 

nosso modo de ser prático, em fluxo cotidiano42 (HEIDEGGER, 2001; FANTON, 

2009).  

Portanto, estar imerso tem como pressuposto uma presença. Na obra videolúdica 

essa presença implica em algum tipo de projeção do jogador: seja controlando um 

personagem, unidades de produção, o ângulo de uma câmera, enfim, algo na interface 

que promova esse “estar-aí”. Nesse sentido, a compreensão das possibilidades de ação 

corresponde à percepção de um conjunto de prescrições técnicas da representação do 

jogador e do ambiente em si. O conhecimento prévio à ação pode ser tomado como o 

movimento do qual o Dasein pode se manifestar. Jogando, está em jogo o próprio 

jogador.  

                                                           
42 Esta posição encontra apoio na sociologia de Giddens (2009), sobretudo quando este define o conceito 

de “segurança ontológica”, mencionado anteriormente como algo relacionado à sensação de “vida 

normal” que as práticas rotineiras engendram e mantêm. Ou seja, a mútua influência existente entre 

indvíduo e sociedade – agente e estrutura – pode ser percebida no fluxo ordinário das ações. Os hábitos da 

vida cotidiana tanto reforçam determinada realidade social quanto são, ao mesmo tempo, reflexos de uma 

série de enquadramentos prévios destes mesmos indivíduos. Assim, conforme Giddens (2009), no social, 

o cumprimento de certas práticas – correspondências a determinadas expectativas comportamentais – 

auxiliam no processo de constituição da chamada “segurança ontológica”. 
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Assim, a interação entre videogame e player se instaura mediante dispositivos 

materiais e simbólicos. Nesse fluxo, pensamos, se os gestos não esbarram na opacidade 

do dispositivo mediador, mas dele se vale como extensão de si, a imersão é mais 

propensa de ocorrer. Sim, porque mídia e corpo parecem acoplar-se em uma unidade, 

pactuando usos, afetações, apropriações e interpretações. Quando tal pacto se 

estabelece, o ente consegue, com facilidade, compreender as mecânicas do jogo e 

fornecer dinâmicas comportamentais ao sistema cujos resultados lhe permitem 

continuar emocionalmente envolvido. Esse particular ato de leitura nos conduz a uma 

explanação de Espen Aarseth: 

O leitor de um cibertexto é um jogador; o cibertexto é um jogo-mundo ou 

mundo-jogo; é possível explorar, se perder e descobrir caminhos secretos 

nestes textos, não metaforicamente, mas através das estruturas topológicas do 

maquinário textual43 (AARSETH, 1997, p. 4).  

A ênfase dada ao aspecto de exploração e de interação do jogador com o sistema 

jogo tem nos remetido a algum tempo à ideia de performance. Por que, afinal, mais um 

conceito? Fala-se aqui da experiência do jogar com o entendimento inicial de que esse 

mesmo jogar decorre de uma atividade capaz de construir realidades àqueles que 

partilham de determinados signos e condutas. Fala-se aqui da ligação etimológica que 

une illudere e ludens e de como, dessa imbricação semântica, diferentes formatos, 

configurações e formas de fruição parecem se manifestar no âmbito digital. A variedade 

de objetos técnicos que auxiliam a construção dessa mesma experiência é vasta em 

nosso tempo e, ao que parecem, exigentes de competências sensório-motoras. Interessa 

então entender a necessidade de evocar o conceito de performance, e extrair de lá 

elementos que melhor contribuam à definição de nosso perímetro teórico e pragmático. 

 

2.6 PERFORMANCE: ENTRE SINGULAR E SOCIAL 

Ao primeiro esforço de compreender a performance, o “entre” se apresenta 

novamente como local de reflexão. Similarmente ao conceito de experiência, a 

performance marca e é marcada pelo ambiente, atualiza e é atualizada pelo mundo. O 

norte àquilo que aqui se compreende como performance se baseia nos tratamentos 

seminais do conceito, trazidos principalmente por Victor Turner (1974), Richard 

Schechner (1986, 2003, 2011), Erving Goffman (2009, 2012), de onde emergem 

inúmeras releituras, críticas e complementações. Em uma via, a performance é tomada 

                                                           
43 T.N.: “The cybertext reader is a player, a gambler; the cybertext is a game-world or world-game; it is 

possible to explore, get lost, and discover secret paths in these texts, not metaphorically, but through the 

topological structures of the textual machinery”. 
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como comportamento que faz parte de um conjunto gestual e simbólico. Noutra 

perspectiva, sua manifestação contribui à formação deste mesmo repertório que lhe 

sustenta a significação. O movimento, então, assume traços de uma circularidade, de 

recursividade. Parece um jogo que se estabelece entre passado e presente, na interação 

da criatura com seus pares e o ambiente em torno. 

Esses pontos abrem flanco a uma breve incursão na sociologia, no sentido de 

apresentar perspectivas a um entendimento mais claro das partilhas que se estabelecem 

entre os sujeitos de determinada comunidade. Desses acordos cotidianos, emerge um 

senso de realidade comungado entre pares de um mesmo agrupamento. Realidade aqui, 

vale destacar, é tomada menos como uma instância superior e transcendental, e mais 

como um constructo de ordem social, cujos mecanismos de estruturação encontram no 

hábito, nas práticas cotidianas, sua principal engrenagem. Dizer isso remete diretamente 

ao pensamento de Anthony Giddens (2009). O sociólogo inglês defende que a 

“segurança ontológica” – fundamental à vida em sociedade – se manifesta 

principalmente em acordos tácitos e comportamentos socialmente aceitos. Como 

apresentado anteriormente, “segurança ontológica” se apresenta muito mais como uma 

ideia do que um conceito propriamente dito. O termo advoga em prol de um senso de 

realidade partilhado e construído socialmente – novamente ao caráter diacrônico –, no 

qual as atividades humanas são desempenhadas costumeiramente. Assim, é na vida 

cotidiana que Giddens (2009) observa o aspecto recursivo na constituição dessa 

segurança básica, a partir da reprodução contínua dos comportamentos – dimensão 

sincrônica – e sistemas que garantem suas significações – dimensão diacrônica. Em suas 

palavras,  

As atividades sociais humanas [...] são recursivas. Quer dizer, elas não são 

criadas por atores sociais, mas continuamente recriadas por eles através dos 

próprios meios pelos quais eles se expressam como atores. Em suas 

atividades, e através destas, os agentes reproduzem as condições que tornam 

possíveis essas atividades (GIDDENS, 2009, pp. 2-3). 

Esse eixo argumentativo reforça os processos de interação que, como linhas 

isoladas, se entrelaçam em um só tecido, uma comunidade.  Esse conjunto de práticas 

socialmente partilhadas e esperadas sustentam as interações que ocorrem quando em 

situação. Tal fluxo, conforme Norbert Elias – outro sociólogo de alta conta –, assume 

traços de uma certa “ordem invisível”: 

A ordem invisível dessa forma de vida em comum, que não pode ser 

diretamente percebida, oferece ao indivíduo uma gama mais ou menos 

restrita de funções e modos de comportamento possíveis. Por nascimento, ele 

está inserido num complexo funcional de estrutura bem definida; deve 
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conformar-se a ele, moldar-se de acordo com ele e, talvez, desenvolver-se 

mais, com base nele. Até sua liberdade de escolha entre as funções 

preexistentes é bastante limitada. Depende largamente do ponto em que ele 

nasce e cresce nessa teia humana [...] (ELIAS, 1994, p. 21). 

 A teia à qual Elias se refere pode ser compreendida como um conjunto de 

elementos socialmente partilhados que influenciam profundamente a formação 

contextos de emergência das experiências particulares. As interconexões entre os nós 

que compõem essa teia ligam os modos de ser dessas criaturas sociais que somos em 

contextos próprios de experienciar o ambiente. Essas ligações compõem uma espécie de 

“espaço de experiência” e “horizonte de expectativa” (KOSELLECK, 2006; 

CARDOSO FILHO, 2010; PICADO; ARAÚJO, 2013). Tais classificações 

correspondem a uma moldura que torna semelhantes as percepções e aproximam 

sujeitos em suas subjetividades.  

Melhor dito, ambas as ideias – espaço de experiência e horizonte de expectativa 

– aludem a um exercício de pesquisa histórica. São categorias que entrelaçam passado e 

futuro e podem, desde aí, revelar um tempo histórico. A compreensão dos termos traz à 

baila a manifestação de um passado no presente – quando da manifestação de 

compreensões e comportamentos incorporados anteriormente nas situações vividas – e 

da projeção de um futuro no presente – quando articula a pessoa ao interpessoal e 

ancora as ações do agora em um conjunto de expectativas socialmente partilhadas. 

Acerca disso, é o próprio Koselleck quem nos auxilia a melhor compreender a 

forma como essas categorias intervêm na experiência.  

Passado e futuro jamais chegam a coincidir, assim como uma 

expectativa jamais pode ser deduzida totalmente da experiência. Uma 

experiência, uma vez feita, está completa na medida em que suas 

causas são passadas, ao passo que a experiência futura, antecipada 

como expectativa, se decompõe em uma infinidade de momentos 

temporais (KOSELLECK, 2006, p. 310). 

Assim, a alusão ao espaço de experiência e ao horizonte de expectativa como 

forma de introduzir a discussão acerca da performance se justifica na atenção à 

dimensão histórica que perpassa todos esses conceitos. Ao compreendermos que as 

interações entre passado, presente e futuro, entre o singular e o coletivo é traço comum 

às manifestações humanas aqui estudadas, abrimos campo ao entendimento da 

performance. A contribuição desse conceito ao presente estudo é a atenção à 

experiência como não como algo etéreo, mas algo presente, material, histórico, 

resultado dos movimentos de um corpo no mundo. 
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Nesse sentido, enquanto o espaço de experiência alude a um passado como algo 

que dá sustentação às partilhas simbólicas manifestadas no presente, o horizonte de 

expectativa remete a um futuro desconhecido, mas, de algum modo, já previsto. Essa 

espécie de dança entre dimensões cronológicas e culturais tem total consonância com a 

performance. Como na síntese de Koselleck (2006, p. 307), “não há expectativa sem 

experiência, não há experiência sem expectativa”. Isto implica na imbricação entre uma 

dimensão singular e social, na qual as formas de sentir são emolduradas e influenciadas 

por um passado comum, ao passo em que também podem alterar, no presente, esse 

mesmo horizonte que se estende no porvir. 

Seja com relação aos objetos ou outros sujeitos, as formas de perceber e 

experienciar o mundo ocorrem em fluxo, continuamente. A conduta busca no passado 

os recursos necessários à sua execução; no presente, o comportamento atualiza o sentido 

desse conjunto simbólico, possibilitando alterações desses mesmos significados. 

Portanto, se a experiência de vida ocorre continuamente e o corpo se configura 

como um arranjo que possibilita a manifestação da consciência, somos levados a crer 

que as manifestações desse corpo através dos comportamentos não são alheios ao 

sentido, mas constituem, eles também, sentido. Tais movimentos, em suas dimensões de 

gestualidade e significação, contribuem à sustentação de uma determinada realidade. 

Como, então, apreender a performance? 

Segundo Schechner (2011, p. 29), “toda e qualquer das atividades da vida 

humana pode ser estudada enquanto performance”. Em torno desse amplo conceito há 

uma dimensão de reiteração de um comportamento, de uma busca por vivências 

pretéritas – de forma mais ou menos consciente – que configurem sentido àquilo que, no 

presente, se atualiza. Se concordarmos que “toda e qualquer” das atividades humanas 

pode ser pensada enquanto performance, parece claro que estamos no âmbito da ação. 

Ao estar no mundo, o homo ludens – à Huizinga (2001) –, atua, joga, performa. É no 

devir de sua existência que as sucessivas experiências ocorrem. Ocorrem em relação a – 

não na – uma criatura que partilha signos e condutas socialmente. 

Então, a dimensão diacrônica presente no conceito de experiência também se dá 

a ver aqui. Nesse sentido,  

performances marcam identidades, dobram o tempo, remodulam e 

adornam o corpo, e contam estórias. Performances – de arte, rituais ou 

da vida cotidiana – são “comportamentos restaurados”, 

“comportamentos duas vezes experienciados”, ações realizadas para 

as quais as pessoas treinam e ensaiam (SCHECHNER, 2011, p. 28). 
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Ao serem reencenados, os “comportamentos restaurados” adquirem novos 

significados em função do contexto da situação de interação. São, por assim dizer, 

“convencionalidades que atravessam as ações” (CARDOSO FILHO, 2014, p. 218). 

Podemos então pensar a performance enquanto parte de uma “partilha intersubjetiva” 

(PICADO; ARAÚJO, 2013) que liga o atual ao que já passou a partir da referência a um 

conjunto de convenções socialmente estabelecidas que, quando “restauradas”, podem 

adquirir novos significados (SCHECHNER, 2011; GOFFMAN, 2009, 2012). 

Em Goffman (2009; 2012), a performance do sujeito é observada como forma de 

compreender as dinâmicas de interação manifestadas nas situações e expressar-se de 

modo a conduzir a interação a um objetivo que lhe seja mais conveniente. A isso, o 

autor canadense nomeia “gerenciamento de impressão”. Goffman se volta à observação 

da vida cotidiana como locus de sua reflexão, apontando formas de conduta como 

mecanismos pelos quais os sujeitos visam “definir a situação”. Grosso modo, quanto 

mais hábil for o sujeito em conduzir essa atuação, em sustentar a “região de frente” ou 

“fachada” (GOFFMAN, 2009), mais propenso será sua capacidade de obter êxito nas 

interações. Isso quer dizer que quanto mais competente for a performance 

desempenhada, mais chances de alcançar os objetivos visados na interação. A 

comparação mais imediata é a do teatro44, no qual o ator é o sujeito que conduz sua 

representação visando impressionar um público – outros sujeitos – que lhe é externo, 

mas contribui à configuração da própria situação de interação. 

Essa abordagem importa por nos remeter a um conjunto de habilidades da ordem 

da performance que fazem parte da vida ordinária de cada um de nós, seres sociais. Ao 

discutirmos o aspecto de mútua afetação entre criatura e ambiente contido na 

experiência, a performance emerge como conceito que reforça a característica recursiva 

do fenômeno, funcionando como operador analítico pelo qual podemos compreender 

em maior profundidade o que está em jogo quando experienciamos um videogame. Pois 

o suporte digital demanda comportamentos, propicia efeitos somáticos e se modifica 

quando respostas lhe são dadas; apresenta ambientes que sofrem alterações em suas 

formas de apresentação aos sentidos, proporcionando, eles mesmos, afetações no 

aparato sensorial daquele que experiencia. De maneira mais direta, a interação entre 

jogador e jogo se sustenta na performance. É na relação estabelecida entre sujeito e 

                                                           
44 Não à toa, as contribuições de Erving Goffman são também chamadas de “teoria dramatúrgica”. Esse 

conjunto de saberes, conforme o próprio autor (2009), se classifica enquanto “microssociologia”, uma vez 

que é de seu interesse compreender as mecânicas de interação a partir de situações da vida cotidiana. 
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objeto – recordando o sentido etimológico dos termos – que a experiência de jogo pode 

acontecer. Mas como pensar a performance nos jogos eletrônicos? 

À mínima tentativa de resposta, diversas perspectivas convidam à incursão. 

Certamente que, para traçar o caminho que nos cabe, é preciso eleger aquela que melhor 

satisfaça o anseio de conhecer em que consiste o ato de jogar um videogame. Esse 

caminho é o hodos, de onde derivam tanto “ergódico” (AARSETH, 1997) – que, junto a 

ergon (ἔργον), indica trabalho, tarefa, ação –, quanto “método”, methodos (μέθοδος). 

Com isso em mente, estudar a performance no âmbito dessa tese implica em uma via 

muito valiosa à compreensão da experiência do jogar. Dizemos isso porque refletir 

acerca da performance nos games é possível devido ao jogar em si. Tautologicamente, o 

jogo acontece em jogo. Pensar, portanto, em sentir-se imerso em obras videolúdicas, em 

afetações sensoriais resultantes da porosidade do meio – em suas condições e 

disposições materiais –, em conjunções entre sistemas biológicos e digitais, é também 

pensar o ato de jogar.  

Ao observador, cabem alguns caminhos de reflexão, nas quais destacam-se duas: 

é possível esse esteja mais distante e reflita sobre a performance de jogar, sem ele 

mesmo possuir as habilidades exigidas pelo sistema, ou, noutra via, assumir-se 

enquanto local de conformação entre o espaço de experiência e o horizonte de 

expectativa (KOSELLECK, 2006; CARDOSO FILHO, 2010), com as competências 

performativas demandadas. 

Portanto as reflexões acerca dos “comportamentos restaurados” e, por 

conseguinte, da própria experiência do jogar estão todas elas imbuídas de um repertório 

perceptivo e gestual do próprio autor. Tal postura perante o objeto de pesquisa 

possibilita contemplar e discutir as condições à experiência na perspectiva de alguém 

que joga e, como jogador de longa data, possui os sentidos propensos à assimilação das 

exigências do sistema-jogo. Nesse caso, me apresento ao leitor como um “leitor 

modelo” (ECO, 1984) ou, mais precisamente, como um “jogador modelo” (BRUNI, 

2017). Essa perspectiva confere benefícios a quem lança o olhar às formas lidar com o 

ambiente midiático de nosso tempo, pois o corpo que é afetado pelas mídias é o mesmo 

corpo que compreende as dinâmicas internas do ambiente e realiza, somaticamente, 

comportamentos adequados àquilo que o texto pede45. Tal é o guia à reflexão e 

procedimentos metodológicos nesse trabalho. 

                                                           
45 Obviamente que essas competências atendem a um nível intermediário/avançado de jogabilidade. Não 

entramos no mérito do alto desempenho como no caso dos ciberatletas dos e-sports, mas de um repertório 
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Delineamos, a partir de então, algumas considerações acerca da dimensão 

performática e performativa do ato de jogar. Torben Grodal, por exemplo, compara o 

agir em games aos modos de experiência cotidiana quando diz que “videogames e 

outros tipos de realidade virtual interativa são simulações dos modos básicos das 

experiências na vida real46” (GRODAL, 2003, p. 129). O autor propõe que a situação 

que envolve jogador e game é, primeiramente, uma atividade de ordem somática que 

concatena quatro estágios principais, em constante interação. São elas: percepções, 

emoções, cognições e ações motoras (GRODAL, 2003). O autor dinamarquês sustenta 

parte de seu argumento a partir da releitura dos estudos de Antônio Damásio, com quem 

já dialogamos aqui. A incursão nas neurociências apresenta algo interessante. Os “story-

mechanisms” do cérebro, como chamados por Grodal (2003), integram sistemas 

responsáveis por percepções, emoções, cognições e ações da criatura, sem primazia de 

umas sobre as outras. É um conjunto de sistemas interligados operando conjuntamente 

em uma dinâmica de sobrevivência, de superação das limitações de si e do ambiente. 

Nesse sentido, parece válida a ligação entre as experiências no videogame 

daquelas de vida, em um contexto mais amplo. A compreensão das dinâmicas do 

ambiente, o desenvolvimento de estratégias para superação dos obstáculos, a resposta 

motora desse corpo que percebe e age são pontos de encontro entre as duas abordagens. 

Gouveia (s/d), também ao comentar o fenômeno de jogar a partir das contribuições de 

Grodal (2003), afirma: 

jogar requer detalhes cognitivos específicos de modo a compreender 

mapas e espaços, requer habilidades para fazer inferências através de 

percepções rápidas e precisas, para controlar e coordenar o dispositivo 

motor com o dispositivo perceptivo, uma vez que a estória gerada pelo 

computador presume a aquisição de um esquema procedural. Jogos 

digitais [...] são, por conseguinte, estórias a serem construídas “on the 

road”47 (GOUVEIA, s/d, p. 2).  

A ênfase dada nesses estudos parece privilegiar a importância dos elementos 

narrativos da experiência de jogo. Nesse sentido, a performance do jogador é 

comumente classificada como “processos cognitivos” e “ações motoras”, como se 

fossem efeitos causais ao que o meio impõe como desafio. No entanto, os estudos de 

                                                                                                                                                                          
que possibilita assimilar regras, desafios e controles de diferentes gêneros de jogos e oferecer respostas 

satisfatórias a nível de performance. 
46 T.N.: “Videogames and other types of interactive virtual reality are simulations of basic modes of real-

life experiences.” 
47 T.N.: “Playing requires cognitive and detailed specifics in order to understand maps and spaces, the 

ability to make inferences through rapid, precise perception, to control and coordinate the motor device 

with the perceptive device since the story generated by the computer assumes the acquisition of 

procedural schema. Digital games […] are therefore stories to be built ‘on the road’”. 
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performance oferecem o aporte necessário a olhar para o mesmo fenômeno – a situação 

de jogo em si – em maior profundidade. 

Sendo assim, o gesto é um dos mecanismos através dos quais a experiência de 

jogo pode ocorrer. Os movimentos desse corpo que experiencia seu entorno podem ser 

pensados como partes de um repertório de gestualidade, isto é, expressões “restauradas” 

– performances, portanto (SCHECHNER, 2011) – de um corpo que afeta e é afetado 

pelo ambiente no qual sua presença se manifesta. Dessa maneira, “os movimentos do 

corpo são assim integrados a uma poética. Empiricamente constata-se [...] a admirável 

permanência da associação entre o gesto e o enunciado: um modelo gestual faz parte da 

‘competência’ do intérprete e se projeta na performance” (ZUMTHOR, 2010, p. 217). 

Se examinada com cuidado, tal definição corrobora com os conceitos que este trabalho 

tem discutido até o momento. Frisamos, no entanto, que não propomos aqui observar 

duas instâncias em separado – o sujeito-jogador e o jogo-material –, mas articular essas 

duas dimensões de forma que a experiência de um game seja compreendida a partir 

desse local intermediário no qual ocorre. 

Ligamos tais ideias aos parágrafos anteriores e, desse modo, pensamos que essa 

gramática comportamental (ZUMTHOR, 2010) se afina com a ideia de espaço de 

experiência (KOSELLECK, 2006) na medida em que remete a um passado comum a 

determinado agrupamento. Similarmente, quando esse passado se “restaura” na 

performance, as ações se projetam em um horizonte de expectativa (KOSELLECK, 

2006) também partilhado socialmente. Então é no presente que esta possibilidade de 

atualização se manifesta. De fato, parece ser na contínua reiteração de condutas 

(GIDDENS, 2009; GOFFMAN, 2009; 2012) que a experiência e a expectativa podem 

ser ressignificadas. 

No caso dos videogames, percebemos estreita relação entre os desdobramentos 

revelados pelo conceito de performance e a jogabilidade evocada em cada categoria de 

jogo. Mesmo que ainda não tenhamos entrado na discussão dos objetos em particular, 

apontamos a gradações nos níveis de estimulação sensorial e exigência performativa. 

Assim, parece óbvio que um game de tiro em primeira pessoa jogado no celular exige 

certas competências do jogador que se distinguem das demandas de jogos casuais, 

experienciados em dispositivos móveis. Compete aqui categorizar essas observações em 

um percurso passível de replicação em seus procedimentos metodológicos. Se os 

comportamentos que o sistema convoca do usuário respeitam a um certo padrão 

historicamente estabelecido, há um passado no presente. Quando tais ações se realizam 
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há uma conformação das expectativas do usuário48. Algo então se pro-jecta na 

performance. 

Assim, ao relermos a citação de Paul Zumthor (2010) trazida há pouco, a 

“competência do intérprete” nos remete a uma particularidade da mídia em questão: a 

performance é possível devido a um conjunto de aparatos materiais que intermediam as 

ações ao ambiente de jogo. Se a experiência é tomada como um movimento ativo do 

corpo em seu ambiente, no caso dos jogos eletrônicos, acreditamos que esses 

dispositivos captam, modulam e afetam o conjunto de gestos. Noutro sentido, o corpo 

apreende o dispositivo que lhe é externo e toma-o como extensão de si, num exercício 

de expressão que assimila o aparato técnico em sua composição física e simbólica, no 

âmbito das mecânicas do jogo. A performance, desse modo, é dual em dois aspectos 

mais aparentes: o cronológico, que se vale de repertórios gestuais e os atualiza in situ; o 

material, visto que o aprender a jogar compreende uma espécie de letramento 

perceptivo, cognitivo, emocional e motor.  

Assim, a reiteração de um padrão de comportamento torna o corpo apto a 

responder às demandas do sistema. O tempo de resposta a um estímulo visual (GREEN; 

BAVELIER, 2003, 2006; DYE; GREEN; BAVELIER, 2009); a precisão da mão que 

controla o mouse e que, na tela, representa a mira; a paciência que o sistema requer para 

explorar cenários vastos ou resolver puzzles complexos; a compreensão das mecânicas e 

a conformação da atuação ao horizonte de expectativa projetado pelo game designer... 

são muitos os desdobramentos que convidam à investigação. 

Sabemos que o cenário de objetos técnicos da indústria do entretenimento é 

vasto. Tamanha é a influência que exercem nas formas de experienciar o mundo que há 

tempos a dicotomia entre “real” e “virtual”, “online” e “offline” parece não se sustentar. 

Quando esses objetos técnicos passam a ser incorporados com maior naturalidade, fica 

evidente que a própria experiência de mundo se modifica. Isso já havia sido pensado por 

McLuhan (1999), Kittler (1999), Crary (2013), entre outros autores. Ainda assim, a 

relevância que tais objetos exercem sobre as formas de estar no mundo chama em causa 

a ideia de dispositivo, conforme promulgado por Agamben (2009). Segundo ele, 

dispositivo é “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, 

orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, 

                                                           
48 Não desconsideramos as situações nas quais os jogos surpreendem o jogador e “joguem”, justamente, 

com o tensionamento do horizonte de expectativa e, consequentemente, do perímetro da experiência 

videolúdica. Esse aspecto possui um tratamento mais apropriado no capítulo 6, onde abordamos as 

experiências em jogos com um certo traço experimental ou artístico. 
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as opiniões e os discursos dos seres viventes” (AGAMBEN, 2009, p. 40). Ora, essa 

proposição abre campo à compreensão do jogo (no qual está incluso todo seu aparato 

material) enquanto algo ligado a uma “liminaridade”, nos termos de Victor Turner 

(1974).  

Apesar dos olhares de Turner estarem voltados aos processos ritualísticos em 

comunidades tradicionais, a ideia de que no fluxo de vida há um processo contínuo de 

transição entre um e outro estado é cara a esse trabalho. Sobretudo se considerarmos a 

importância que a performance exerce nesses ritos. Assim, é a partir de um conjunto de 

gestos, de formas de expressão corporais, cujos significados são partilhados entre as 

pessoas ali presentes, que o conceito de liminaridade complementa esse exercício de 

reflexão. 

Em nosso caso, consideramos que a entrada e sustentação do círculo mágico do 

jogo ocorre através e a partir dos dispositivos eletrônicos e digitais. Estes, combinados 

em uma lógica interna de linguagem computacional, apresentam-se esteticamente ao 

usuário através da interface e controladores. Esse jogador, ao investir somaticamente no 

texto com o qual se depara, percebe que suas ações afetam a estrutura do sistema e que, 

noutro viés, o sistema também lhe marca sensorialmente. Sem primazia de uma 

instância sobre a outra, o jogo chama o corpo em suas dimensões perceptivas, 

emocionais, cognitivas e motoras, em um processo integrado que visa – em geral – a 

fluidez da experiência. A performance então se projeta em meios técnicos com base em 

uma espécie de campo de experiência que lhe é anterior, no sentido de alcançar um 

equilíbrio com o horizonte de expectativa.  Portanto, não parece equivocado chamar 

esse conjunto de coisas de “objetos liminares”, incutindo nessa redoma a possibilidade 

de construção de realidades próprias, regidas pelas dinâmicas internas do jogo – o 

lúdico, a ilusão consensual.  Dito de outro modo, nos deparamos com uma categoria 

particular de dispositivo cujas lógicas de funcionamento são fortemente marcadas por 

suas materialidades. 

Assim, o que muda na forma de atuação quando se joga um FPS (first-person 

shooter ou jogo de tiro em primeira pessoa), um RPG (role-playing game), ou um game 

de exploração de ambientes? Qual a convocação que o sistema faz quando se apresenta 

a mim em suas dimensões estéticas e sistemas de regras? Em que nível as instâncias 

materiais podem influenciar minha experiência de jogo? Se podemos pensar em um 

jogador modelo, podemos pensar em uma “experiência ideal”, projetada de antemão 

pelo game designer? Se sim, quais os mecanismos de validação desse convite? Num 
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outro aspecto, podemos pensar em uma espécie de elastecimento da experiência de jogo 

a partir do momento que o jogador se transforma em espectador, considerando 

especificamente as transmissões de gameplays e campeonatos de e-sports via streams 

ou conteúdos audiovisuais dispostos na Internet? Como inserir essas variáveis para 

melhor compreender em que consiste o jogar na contemporaneidade? 

Tais questionamentos abrem campo ao exame das proposições acerca dos 

estudos das materialidades, destacando sua relevância para o campo da Comunicação de 

modo geral e para esse estudo, em particular. 
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3. DAS MATERIALIDADES 

Quando direcionamos o olhar às possibilidades de experiência propiciadas pela 

ecologia midiática de nosso tempo, a multiplicidade de dispositivos e a rápida mutação 

no âmbito técnico chama atenção. Em paralelo, um conjunto orgânico se modifica, 

tornando as criaturas capazes de responder às demandas do ambiente. Nesse sentido, 

pensamos em modulações de ordem sociotécnica. Desse jogo cotidiano entre sujeito e 

ambiente em sua dupla afetação, há a crença de que toda nova tecnologia causa uma 

espécie de reprogramação no aparato sensorial (McLUHAN, 1999; CRARY, 1999; 

KITTLER, 1999; PEREIRA, 2008; 2013). “Qualquer extensão – seja da pele, da mão 

ou do pé – afeta todo o complexo psíquico e social” (McLUHAN, 1999, p. 18). 

É no contexto de um ambiente marcado por uma convocação de seus entes de 

forma multissensorial que o campo das materialidades se fundamenta. Assim, essa 

corrente de pensamento também é chamada de “não-hermenêutica” por destacar a 

importância dos aparatos envolvidos em determinado fenômeno comunicacional. O 

termo é controverso e tenho ciência que desperta indagações logo que é lido. Apesar 

disso, as Materialidades não visam renegar as tradições epistemológicas já 

estabelecidas, como no caso da hermenêutica. O campo se apresenta enquanto 

alternativa preocupada com os elementos extra-literários nos variados processos e 

extensões do ato da leitura na contemporaneidade. Não se trata de uma negação dos 

variados atos de leitura e interpretação, mas de uma complementação necessária em 

função da relevância dos aparatos sociotécnicos na cultura contemporânea. 

Como nos traz Gumbrecht (2010, p. 28), “Materialidades da Comunicação [...] 

são todos os fenômenos e condições que contribuem para a produção de sentido, sem 

serem, eles mesmos, sentido”. Essa abordagem contém a ideia de que o sentido é 

estabelecido pela articulação de processos histórico-culturais com a materialidade do 

meio quando em interação com o corpo. Ou seja, nesta via, apreender uma obra não é 

somente estar dotado de instrumentos que possibilitem “extrair” ou “decifrar” o 

significado do texto que se apresenta, mas compreender que esse mesmo sentido deriva 

da articulação de diversas instâncias tanto hermenêuticas quanto materiais em um 

processo histórico e cultural. 

Assim, na perspectiva não-hermenêutica, “a comunicação é encarada menos 

como uma troca de significados, de ideias sobre algo, e mais como uma performance 

posta em movimento por meio de vários significantes materializados” (PFEIFFER apud 

FELINTO, 2001, p. 6). A busca pela inserção desses “significantes materializados”, 
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portanto, parece ser uma postura necessária às análises de produtos e linguagens da 

cultura midiática, justamente por abrir campo a uma discussão tradicionalmente 

relegada a um plano secundário. 

Desse modo, refletir sobre a experiência de jogar tomando partido das 

materialidades pode revelar mais facetas do fenômeno, sobretudo porque parte dos 

procedimentos metodológicos aqui adotados consiste justamente em examinar situações 

de jogo enquanto elas ocorrem. Assim, uma das vertentes na qual as materialidades são 

chamadas em causa concerne a compreensão da influência que os controladores 

exercem na experiência em si. Isto é, tentamos entender a natureza das performances 

que os pressupostos físicos convocam quando em situação de interação. Cremos que há 

distinções entre o jogar em um joystick, uma tela touchscreen, ou teclado e mouse. 

Nossa jornada até então nos cobra uma atenção a tais suportes não como meios 

“transparentes” – que nada interferem na construção do sentido ou na experiência de 

jogo –, mas como objetos capazes de marcar o corpo e produzir efeitos.  

Nessa via, reforçamos a necessidade de adentrar nos estudos ligados às áreas que 

orbitam o campo da medicina para contemplar características materiais do corpo que 

interage junto à mídia. Pois, se a experiência é algo relacional e temos a percepção de 

que o ato de jogar é também da ordem da performance, destacar as formas como o 

corpo é chamado em causa nos parece um procedimento necessário. Tal demanda se 

deve à busca por maior aprofundamento à apreensão dos processos sensoriais, 

cognitivos e motores que envolvem a atividade de jogar um videogame. 

Assim, essas incursões clareiam a proposta de estudo que aqui se apresenta. A 

busca pelas contribuições das Materialidades é o caminho pelo qual se torna possível 

incluir a mídia como aparato na análise da situação de jogo, incorporando à abordagem 

hermenêutica – à qual, invariavelmente, estamos inseridos – uma dimensão material, tão 

cara à presente tese. 

Portanto, apresentamos melhor as proposições dessa corrente de pensamento. 

Gumbrecht (2010) defende que o interpretar daquilo que se apresenta aos sentidos está 

invariavelmente imbricado na própria dimensão material desse mesmo objeto. O autor 

clareia essa questão quando apresenta sua compreensão acerca de “produção de 

presença”. Segundo ele, o ato de “trazer à frente” ou “trazer para diante” – pro- ducere; 

produção – um objeto tangível no espaço – prae-esse; presença – contém em si uma 
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ideia de mobilidade49. Ou seja, “falar em ‘produção de presença’ implica que o efeito de 

tangibilidade (espacial) surgido com os meios de comunicação está sujeito, no espaço, a 

movimentos de maior ou menor proximidade e de maior ou menor intensidade” 

(GUMBRECHT, 2010, pp. 38-39). 

Esse pensamento evoca uma situação de interação entre sujeito e objeto. Tal 

encontro não é algo restrito à primazia do conhecimento, mas deve ser compreendido 

como um processo no qual o corpo, em sua totalidade orgânica, é convocado. Dito isso, 

nos recordamos das posições de Dewey (2010) acerca da experiência, o que nos remete, 

por sua vez, ao pensamento de Gumbrecht (2010), quando afirma: 

Pode ser mais ou menos banal observar que qualquer forma de 

comunicação implica tal produção de presença; que qualquer forma de 

comunicação, com seus elementos materiais, “tocará” os corpos das 

pessoas que estão em comunicação de modos específicos e variados 

(GUMBRECHT, 2010, p. 39).  

É interessante observar a atenção do autor em destacar a capacidade de “toque” 

que o meio tem para com os corpos das criaturas. Parece claro, a partir desse 

pensamento, a integração à qual nos referimos desde o início desse capítulo. Esses 

toques são as afetações, os impactos que os meios provocam sobre os sistemas 

orgânicos; dizemos, portanto, que é o local onde os perímetros se encontram e podem se 

integrar, consumando uma experiência. Encontramos diversas ressonâncias desse 

pensamento quando observamos as formas como as tecnologias digitais convocam 

nosso corpo. Régis (2010), por exemplo, apresenta a perspectiva da percepção enquanto 

uma atividade de ordem somática, incluindo aí um conjunto de ações motoras como 

processo constituinte do mesmo ato de perceber. Pereira (2008, 2013), similarmente, 

reflete sobre como tais arranjos midiáticos estimulam os sentidos de forma a produzir 

disposições sensoriais e habilidades específicas à sua utilização. Esse conjunto de 

disposições e habilidades pode ser classificado enquanto “competências pragmático-

performativas, uma vez que encerram não apenas repertório de saberes, mas, muitas 

vezes, de saberes-em-ação” (CARDOSO FILHO, 2011, p. 41). Muitas contribuições 

podem ser convocadas a partir dessa relação que se estabelece entre sujeito e objeto, 

ambos envoltos em uma situação de interação, valendo-se de suas materialidades como 

meio através do qual a produção de suas presenças se faz possível. 

                                                           
49 Reflexões acerca da ideia de “pro-dução” também estão contidas em diversas reflexões de Heidegger. 

Destacamos um texto, entretanto, que remete diretamente ao foco dado por Gumbrecht. Cf. 

HEIDEGGER, M. A Coisa. In: HEIDEGGER, M. Ensaios e Conferências. Petrópolis: Vozes, 2006. 
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Desse modo, associa-se à ideia de produção de presença a atenção à situação de 

encontro entre sujeito e objeto. Essa interação muitas vezes desafia a capacidade 

descritiva de quem experiencia e parece distanciar o poder da linguagem em nomear, 

com propriedade, aquilo que é sentido. Os desdobramentos da produção de presença se 

assemelham a “uma forma de realidade física (ainda que invisível) que ‘acontece’ aos 

nossos corpos e que, ao mesmo tempo, os ‘envolve’ (GUMBRECHT, 2014, p. 13). 

Novamente, a experiência se apresenta como algo encarnado e, portanto, passível às 

marcas do ambiente. Ao ler uma obra videolúdica, nos parece que não só o jogador toca 

os dispositivos de controle, mas por eles também é “tocado, como que de dentro” (idem, 

p. 13). 

Assim, desse encontro pode emergir uma atmosfera, uma ambiência, um 

Stimmung. Isso quer dizer que ambos, criatura e ambiente, interagem e causam entre si, 

mútuas afetações. Portanto, se trata de uma experiência ativa, exigente de abertura e 

atenção. Como traduz Gumbrecht (2014, p. 14), 

“Ler com a atenção voltada ao Stimmung” sempre significa prestar 

atenção à dimensão textual das formas que nos envolvem, que 

envolvem nossos corpos, enquanto realidade física – algo que 

consegue catalisar sensações interiores sem que questões de 

representação estejam necessariamente envolvidas. 

O trecho acima é provocativo quando aponta à possibilidade do não-

envolvimento imediato das molduras de representação. O estranhamento não é 

injustificado e se faz necessário elucidar a questão. O que Gumbrecht chama em causa 

nessa frase concerne à forma como o texto pode marcar fisiologicamente o leitor. Diz 

respeito à sensação causada pelo signo, antes da atribuição do sentido. Tal é a chave à 

compreensão da “realidade física” e da “dimensão textual das formas” às quais o autor 

se refere: há de se compreender o fenômeno comunicativo em sua dimensão material. 

Desse modo, é possível dar conta das nuances técnicas e fisiológicas que se manifestam 

na experiência. 

Nessa via, o exercício é propor não uma superação da hermenêutica, mas sua 

complementação, sobretudo por considerar a influência das realidades físicas dos em 

nossas formas de leitura. Não se trata, portanto, de uma contraposição entre a 

materialidade do objeto em si e o sentido que se manifesta a partir daí. Tais efeitos, 

físicos e interpretativos, são, segundo Gumbrecht (2010), complementares e 

indispensáveis à compreensão das formas de comunicação na contemporaneidade. Essa 
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perspectiva nos convida a olhar a duas categorias propostas pelo autor alemão: efeitos 

de presença e efeitos de sentido. 

O primeiro, como dito, corresponde a uma sensação que pode emergir da 

interação com os artefatos. Tais objetos, em suas dimensões sensuais, marcam o sujeito 

e são capazes de criar uma espécie de “ambiência” na qual a recepção pode ocorrer. O 

segundo, em resumo, concerne a uma questão interpretativa, que tem na partilha 

intersubjetiva entre sujeito e objeto a condição necessária a uma significação.  

No sentido de trazer essas classificações a um entendimento mais claro, 

pensemos no seguinte exemplo: duas pessoas conversam via texto por um aplicativo de 

troca de mensagens. A conversa flui harmoniosamente até que uma delas, de repente, 

começa a escrever em letras maiúsculas. Seu interlocutor reage com certo 

estranhamento e pergunta se a pessoa está bem, se não está zangada ou coisa que o 

valha. Em resposta, seu par afirma que foi somente um erro de digitação. Ora, cabe 

rever essa cena pelas lentes do que Gumbrecht (2010) propõe como efeito de presença e 

efeito de sentido. 

Durante a interação, as impressões causadas mutuamente (GOFFMAN, 2009) 

favoreciam a continuidade daquela situação. Ambas as performances eram conduzidas 

conforme as expectativas alheias. O diálogo se dá de forma mediada, fora de uma 

realidade de co-presença física. Isso já nos permite perceber que esse “palco” – à teoria 

dramatúrgica – é reconfigurado. Os atores tem recursos à sua representação que não o 

próprio corpo. Pois bem, repentinamente, um dos interlocutores parece gritar. Como 

assim, parece gritar? A simples presença do texto em uma disposição gráfica distinta 

daquela comumente aceita gera um estranhamento. A representação é abalada: “vc está 

zangado?”, um dos lados pergunta. Examinemos esse momento com cuidado, pois 

exemplo traz com clareza o que Gumbrecht (2010) quer dizer com “efeito de presença”. 

Ou seja, a forma tipográfica parece não ser alheia àquilo que quer dizer. A própria 

forma como o que é dito é dito causa um efeito na comunicação entre pares. Se essa 

mesma frase fosse escrita conforme as expectativas do outro – letras minúsculas –, 

talvez não houvesse essa breve suspensão na situação de interação. 

A ausência do tom da fala e das expressões corporais são transcritas em formas 

tipográficas que indicam ênfases, moods, formas de dizer. A experiência de um simples 

diálogo é afetada quando o elemento tipográfico se altera entre maiúsculo e minúsculo. 

Está em jogo nesse exemplo não só o que é dito, mas a própria forma como o dito é 
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enunciado. O efeito de presença se conjuga ao efeito de sentido e daí emergem 

experiências possíveis. 

Assim, quando escolhemos observar as relações que se estabelecem entre 

jogador e jogo, nos parece FUNDAMENTAL – assim, em caps – atentar às 

particularidades materiais que influenciam essa mesma experiência do jogar. Dizemos 

isso não só pela atenção às características técnicas dos objetos técnicos, mas com 

especial interesse pela dimensão orgânica que é chamada em causa. Sendo os 

videogames essa categoria de mídia que concatena percepções, emoções, cognições e 

ações motoras, nos cabe investir tanto mais na compreensão das dinâmicas internas das 

situações de jogo como algo da maior importância. 

 

3.1 ERGONOMIA E USABILIDADE  

Recorremos à linguagem como forma de nos aproximarmos daquilo que 

“ergonomia” indica em seu universo lexical. De imediato, encontramos novamente uma 

alusão ao trabalho a partir de ergon (ἔργον), termo que já não nos soa estranho, pois 

fundamenta também a noção de literatura ergódica (AARSETH, 1997), já discutida 

desde os momentos primeiros dos Game Studies. Ergon é ação, tarefa, trabalho, faz 

menção ao esforço, ao fazer, ao empreendimento da energia física perante alguma 

demanda. O outro polo da conjunção nos apresenta –nomia, que congrega nomos 

(νόμος) com –ia. Enquanto o último pode ser traduzido como um sufixo que indica a 

relação de algo com uma outra parte ou ainda a qualidade ou defeito de alguma coisa, o 

primeiro nos abre um amplo horizonte semântico. 

Uma das vertentes contidas em nomos alude ao ato de nomear e às leis. Em que 

momento essa convergência de significados se manifesta? Encontramos uma pista em 

Platão (2001), quando narra um diálogo entre Sócrates, Hermógenes e Crátilo sobre a 

“justeza dos nomes”. Em suma, examinam se o nome dado às coisas é produto de uma 

convenção entre os homens ou se, por outro lado, o nome dado é um produto da 

natureza, a exata tradução daquilo que a própria coisa é. Na cena descrita, o diálogo se 

estende com posturas divergentes e conclui sem uma resposta definitiva à questão. No 

entanto, há algo no percurso que nos chama atenção e concerne diretamente a essa 

imbricação entre nomear e legislar, trazida em nomos. 

Antes de apontarmos à convergência, é necessário observar que a doutrina 

predominante na Atenas que abriga os interlocutores é a de que os nomes eram 

originados por convenção (DIETZSCH, 2007). Nesse contexto, as leis provinham de 
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um legislador individual ou de consensos da Assembleia. A figura do legislador emerge 

então como algo da maior importância na ambiência construída por Platão (2001). Nas 

palavras de Sócrates, “estabelecer um nome não pertence a todo homem, mas apenas a 

um artista de nomes; este, em meu parecer, é o legislador, o mais raro dos artistas entre 

os homens” (PLATÃO, 2001, p. 156). Assim, esse trabalho de observar a natureza e, 

com sensibilidade e precisão, legendá-la, é atribuído a essa figura. 

O que indica nomos, afinal? Diz respeito a um conjunto de regras, mas também 

de classificações e alusões possíveis. Concerne a normas, limites, procedimentos. 

Nomear, eleger – com especial atenção ao radical comum entre eleger, legendar e 

legislar – um rótulo em detrimento do outro. Indicar em palavras algo que existe. Dar 

nome à coisa que é. Nomos. 

Ergonomia, nessa via, indica uma relação entre trabalho e normas 

procedimentais. Segundo a International Organization for Standardization – ISO –, 

ergonomia é uma “disciplina científica voltada à compreensão das interações entre 

humanos e outros elementos de um sistema, e a profissão que aplica teoria, princípios, 

dados e métodos projetuais para otimizar o bem estar humano e o desempenho geral do 

sistema50” (ISO: 6385, 2016). A definição é clara e propõe uma padronização no 

entendimento. Dada sua objetividade e a finalidade do documento, a nomeação aponta a 

um manual.  Ainda assim, a redoma semântica novamente nos conduz a uma 

característica de interação entre partes distintas, mas passíveis de integração quando em 

situação. O viés pragmático da definição indica a busca pela otimização das formas de 

uso, o que, por sua vez, pode conduzir a uma sensação de satisfação das necessidades 

físicas e cognitivas da criatura51.  

Do geral ao específico, nossa perspectiva com o termo ergonomia se destina aos 

softwares videolúdicos. Para abrir campo nessa trilha, nos valemos das ideias de Walter 

Cybis, que, juntamente com seus colegas Adriana Betiol e Richard Faust, discorrem 

sobre alguns princípios ergonômicos ligados à composição de objetos digitais. Os 

                                                           
50 T.N.: “Scientific discipline concerned with the understanding of interactions among human and other 

elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and methods to design in 

order to optimize human well-being and overall system performance”. 
51 A abordagem proposta pela ISO tem uma finalidade muito clara: maior eficiência no âmbito do 

trabalho. Não é ao acaso que o título dessa norma (ISO 6385) é “Ergonomics principles in the design of 

work systems”. Desse modo, a ideia de “bem estar” está associada à satisfação do trabalhador em seu 

ambiente laboral, de modo que, seguindo os princípios propostos, a produtividade possa aumentar. Nos 

valemos desse estudo justamente pela possibilidade de contemplar uma certa comunhão internacional na 

acepção do termo, abrindo campo às apropriações no campo do design de interação e, posteriormente, dos 

videogames. 
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autores, portanto, apresentam um conjunto de qualidades que podem – nesses termos – 

“marcar a experiência” dos usuários. Assim, os autores defendem que “as experiências 

marcantes são resultado da interação com interfaces apresentando três qualidades: o 

poder de encantar, o poder de surpreender e o poder de simplificar” (CYBIS; BETIOL; 

FAUST, 2015, p. 24). Deriva dessa tripla classificação a ideia de que uma interface 

pode motivar o uso do usuário por suas características estéticas (imagens e animações, 

efeitos sonoros, escolha tipográfica, cores e texturas etc.), pela superação das 

expectativas (através de funções disponibilizadas e das quais o sujeito não tinha 

conhecimento) e pela eficácia no uso, a partir da simplificação do aprendizado exigido 

pelo sistema. 

Assim, a forma como o sistema se apresenta ao usuário diz muito sobre sua 

eficácia. Se a experiência se manifesta entre uma e outra coisa e as IHC sustentam uma 

analogia de usabilidade que se assemelha a um diálogo entre pares, temos então 

desenhados os princípios a um ciclo retroalimentar de inputs, processamentos e outputs 

(CRAWFORD, 2003). As contribuições da ergonomia nos fornecem condições de 

melhor compreender as dinâmicas internas envolvidas nesse potencial diálogo entre 

usuário e sistema. Pois se dois interlocutores não comungam de uma mesma língua ou 

não conseguem estabelecer qualquer espécie de vínculo comunicativo, o diálogo não 

será possível. Por outro lado, se entre os pares há compreensão mútua, é provável que a 

conversação ocorra e se sustente por algum tempo.  

Similarmente, se o software não atende aos requisitos do usuário por ser muito 

complexo, de difícil acesso ou mal resolvido graficamente, a interação pode se 

comprometer. Por isso os desenvolvedores se voltam aos princípios ergonômicos, pois 

os mesmos resultam de pesquisas de usabilidade e experiência do usuário, 

disponibilizando recursos e dados para que os designers possam arquitetar esses objetos 

digitais com sucesso. 

Nesse sentido, as heurísticas de usabilidade (NIELSEN, 1993) são 

constantemente revisitadas por profissionais desses campos do saber – e do saber-fazer. 

Ao todo, é um conjunto de dez critérios que nos exigiriam demasiado esforço para 

defini-los em suas minúcias52. No entanto, algo nessas diretrizes se eleva e nos convida 

a uma reflexão. O primeiro princípio é a visibilidade do status do sistema. Essa 

                                                           
52 Tais são as heurísticas, segundo Nielsen (1993): visibilidade do status do sistema; linguagem familiar 

ao usuário; controle do usuário; consistência; prevenção de erros; memorização mínima; uso eficiente e 

flexível; projeto minimalista, simples; boas mensagens de erro; ajuda e documentação. 
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condição inicial possibilita que o usuário tenha ciência do estado no qual se encontra 

quando em situação de interação.  

Já encaminhando nossa perspectiva perante essas classificações, nos parece que 

essa característica primeira – o status do sistema ser visível ao usuário – é basilar à 

experiência videolúdica. Habitualmente, o jogador precisa ter alguma informação que 

lhe possibilite perceber onde se encontra e o que lhe cabe fazer. Essa condição abre 

campo à sua performance no jogo. Sua capacidade de agir na obra videolúdica está 

condicionada à sua leitura do sistema, de modo que os estados sejam percebidos e 

compreendidos pelo jogador que realiza então um esforço – ergon – para avançar nas 

camadas do texto. 

No entanto, não é somente a interface que precisa ser clara ao usuário. Se 

recordarmos da influência dos elementos não-diegéticos na sensação de imersão e 

associarmos essa discussão à perspectiva não-hermenêutica, nos encontramos em uma 

imbricação de escolas que parecem observar um fenômeno similar através de prismas 

distintos. Assim, para essa tese, o ato de jogar está diretamente associado ao conceito de 

performance, e o saber jogar é compreendido como a capacidade de percorrer as 

estruturas internas do texto-jogo e oferecer-se a ele como um elemento que, em 

presença, possibilita a emergência de uma significação. O corpo, o jogo, o afeto, o 

sentido. 

Assim, estar em um videogame é uma condição dependente de algum dispositivo 

de controle. No caso dessa tese, nos valemos de três das principais plataformas de jogos 

digitais na atualidade: um console, o computador e dois dispositivos móveis. Cada um 

possui particularidades em seus aspectos materiais, aos quais nos debruçamos agora. 

No que se refere ao console, escolhemos o Playstation 4, produzido pela Sony. 

Seu joystick se chama Dualshock 4 e dispõe ao jogador botões, gatilhos, manches 

analógicos, sensores de movimento, uma superfície sensível ao toque, um pequeno alto-

falante e sensores de vibração. Por ser wireless, o jogador tem mais liberdade, visto que 

sua bateria interna permite horas de uso sem estar preso a um fio. A figura 4, logo 

abaixo, traz diversos ângulos do DS4, como também é chamado. 
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Fig.: 04: Dualshock 4 

O manuseio habitual conduz as mãos às laterais do objeto, de modo que os 

polegares repousam sobre os dois botões analógicos na parte central e os dedos médios 

e indicadores ocupam-se dos gatilhos, na parte superior/traseira. O apertar dos quatro 

botões à direita – representados por formas geométricas – ocorre também com os 

polegares. Nesse caso, a mão direita costuma oscilar entre o analógico direito e os 

botões de ação. A mão esquerda, na maior parte do tempo, ocupa-se do analógico que 

está a seu alcance. Em geral, nos jogos para Playstation 4, o analógico esquerdo 

corresponde à movimentação do personagem e o direito ao free-look, isto é, o ponto de 

vista da câmera in-game. Essa disposição é comungada entre jogos de variados tipos, de 

esportes a jogos de tiro em primeira pessoa. Em paralelo, a maioria dos comandos 

básicos (pular, correr, manipular objetos etc.) é acessível nos botões posicionados à 

direita. Desse modo, os gatilhos superiores (botões R1, R2, L1 e L2) respondem 

habitualmente por uma função complementar ou que pode associar-se às ações 

desempenhadas nos botões da parte frontal do controle. 

Assim, o grip – ou a empunhadura – mais comum é com a manipulação com 

ambas as mãos, de modo que todos os botões estejam acessíveis aos dedos. Assim, o 

DS4 não se apresenta somente como dispositivo de input do jogador para o sistema, mas 

também como resposta. Alguns jogos utilizam dos recursos de vibração como estímulos 

hápticos ou ainda do pequeno speaker para destacar elementos em meio à ambiência 

sonora do jogo. Por exemplo, em Grand Theft Auto 5 (Rockstar Games, 2013), quando 

algum dos personagens utiliza o telefone celular ou walkie-talkie, o som das chamadas é 

expresso pelo joystick, em paralelo à paisagem sonora do game.  
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Similarmente, é comum que o controle vibre quando o jogador atira ou seu 

personagem sofre algum dano, quando o jogo surpreende e arquiteta uma situação na 

qual o resultado esperado é assustar o jogador, enfim, quando os desenvolvedores 

querem intensificar a estimulação do seu usuário em momentos específicos da situação 

de jogo. Os recursos à criação de momentos dessa natureza nos fazem contemplar com 

mais detalhes as condições materiais que podem intervir a uma experiência de jogo.  

Outro exemplo desse tipo é um recurso utilizado em The Last of Us (Naughty 

Dog, 2013). Quando Joel, o protagonista, utiliza sua lanterna em demasia, sua bateria 

começa a falhar. Ao jogador, é exigido que chacoalhe o controle – isto é, ativando o 

acelerômetro e giroscópio –, simulando um “tapa” que se dá em algum equipamento 

antigo, para que volte a funcionar. Detalhes de design que parecem facilitar a 

manutenção do investimento emocional do jogador. 

Então vejamos que o diálogo entre jogo e jogador se manifesta não somente 

através da tela, mas do controle também. Nesse sentido, se o player não se adequa às 

diretrizes de utilização do joystick e ignora os princípios ergonômicos, nos parece que 

parte dessa comunicação – que é sensorial, somática e que contribui ao conteúdo que 

lhe é transmitido ao intelecto – se compromete. 

No entanto, um jogo disponível tanto para Playstation 4 quanto para computador 

é experienciado da mesma forma em plataformas distintas? Investigamos a questão, 

movidos pela hipótese de que há gradações nos diálogos usuário-sistema e que, 

consequentemente, essa dinâmica interna da interação passa por modificações. Há 

estudos que apontam dados acerca de tais diferenciações.  Tal é o caso dos 

pesquisadores da York University (NATAPOV; CASTELLUCCI; MACKENZIE, 

2009), em Toronto, observaram as taxas de erro e êxito no cumprimento de algumas 

tarefas ligadas à precisão no manuseio dos controladores. Seus experimentos utilizaram 

“jogadores-modelo” como amostra e os submeteram à interação com uma tela dividida 

em nove partes iguais. Uma dessas partes era ativada por vez e cabia ao sujeito estudado 

ativá-la com precisão. No mouse, a taxa de erros foi de 3,53%, enquanto nos 

controladores clássicos (como o DS4) somaram 6,58% (id. ibid.). 

Essa quantificação do que autores também chamam de performance traz 

insights, mas não encerra a questão. Se há indícios de que os computadores possibilitam 

maior nível de precisão na seleção de pontos em locais distintos da tela, nos cabe seguir 

essa pista e verificar se nossos procedimentos metodológicos conduzem a uma mesma 
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percepção. Ainda que essa discussão esteja resguardada ao capítulo posterior, vale 

discorrer sobre os aspectos ergonômicos do jogar em um computador. 

A experiência do jogar em um PC evoca uma postura diferente. Diferentemente 

do console, já não é um aparato disposto ao jogador, mas no mínimo dois: teclado e 

mouse. Enfatizamos um mínimo, por considerar um conjunto de outros objetos 

periféricos que ajudam o jogador a obter melhores desempenhos. Cadeiras gamer, 

teclados mecânicos, fones de ouvido com redução de ruídos, mouses altamente precisos 

e todos os seus aparatos: mouse skatez – adesivos que são fixados embaixo do mesmo, 

de modo a facilitar seu deslizar sobre a superfície –, mousepads grandes e mouse 

bungees para impedir que o fio do aparelho atrapalhe o jogador. Esse conjunto de 

equipamentos é chamado de gear pela comunidade. Sua aquisição possibilita maior 

confiabilidade nos inputs do jogador ao sistema. 

Assim, observando essas minúcias já temos indícios de alguma comprovação da 

maior precisão que os computadores fornecem, quando a tarefa executada consiste em 

clicar em partes específicas da tela em um curto tempo de resposta. Isto é, esses 

aprimoramentos diminuem as possibilidades de entraves técnicos, visto que o jogador 

pode desempenhar suas ações na confiança de que seus gestos serão interpretados com 

precisão pelo videogame. 

Jogar em um PC, nessa perspectiva, é um jogar sentado, em geral, à mesa que 

sustenta o computador, o monitor e demais periféricos. Ao jogador-modelo, é um jogar 

com headphones, com olhos na tela e mãos distribuídas entre o teclado e mouse (em 

geral, o primeiro é responsável pela movimentação do personagem e o segundo pelo 

ponto de vista e interação com partes do cenário).  

Assim, os princípios ergonômicos partilhados nessas formas de jogabilidade 

respeitam basicamente uma gramática similar. Geralmente, a mão do teclado 

comumente se posiciona nas teclas W, A, S e D (dedos anelar, médio e indicador), de 

modo que o mindinho pode acessar teclas como shift, control ou tab. O polegar da mão 

esquerda, confortavelmente acessa a barra de espaço (geralmente usada para ações de 

pulo). Ainda, a proximidade das teclas de movimentação aos numerais dispostos na 

linha superior de teclas permite amplo leque de inputs possíveis. A extensão da mão 

humana padrão permite acessar com facilidade as teclas C, F, E, V e R, e com algum 

esforço extra as teclas G, T e B. 

A mão direita, por outro lado, manipula o mouse. Os mais comuns possuem dois 

botões, os do clique. Os mais sofisticados – chamados de mouses gamer – fornecem 
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ainda mais botões, os quais podem ser utilizados pelo jogador que monta sua própria 

configuração de uso. A respeito disso, as configs, como são chamadas, são as 

personalizações que os jogadores fazem dos recursos de interação. É possível controlar 

a sensibilidade do mouse, reconfigurar as funções associadas aos botões, alterar as 

opções de vídeo (formato e resolução da tela, brilho, contraste, tipo de cursor ou mira 

etc.) e som.  

Embora também seja possível ajustar a config nos consoles, nos computadores 

os recursos são mais amplos. Uma das respostas possíveis consiste justamente na 

variedade de hardware. Os consoles são objetos dedicados aos jogos, de modo que os 

títulos de cada plataforma são otimizados para serem emulados com “performances” 

estabelecidas de fábrica. Nos computadores, por outro lado, a capacidade de 

processamento dos dados varia conforme a configuração do hardware. Entram em 

questão aqui a influência dessas peças à experiência de jogo. Pois, se o jogo exige mais 

do que as placas de vídeo e processadores conseguem entregar, o jogo pode “travar” ou 

não dispor todo o detalhamento gráfico e sonoro ao jogador53. 

Se nos computadores o leque de periféricos é vasto, nos dispositivos móveis os 

recursos são internos ao próprio aparelho. Assim também, celulares e tablets dispõem 

ao usuário uma tela sensível ao toque, speakers, acelerômetro e giroscópio, sensor de 

iluminação, câmera e GPS. Todos esses aparatos são embutidos em dispositivos já 

incorporados às rotinas da sociedade contemporânea. Nesse sentido, sua constante 

presença nos hábitos particulares e sociais fazem com que sejam um campo fértil a 

game designers.  

Assim, as possibilidades de criação e fruição são muitas. Confortavelmente 

segurado com as duas mãos, o celular assume sua disposição de tela horizontal e os 

toques em tela realizam comandos in-game. Em outras circunstâncias, manuseado com 

somente uma das mãos e disposto verticalmente, o polegar atinge partes específicas da 

tela e o jogo parece ter sido projetado para aquela forma de uso. Quando o meio de 

output do sistema ao jogador se torna também o canal de input do jogador ao sistema, 

nos parece que novas dinâmicas de jogabilidade se instauram. O capítulo 5 examina 

                                                           
53 Ainda investiremos na questão, mas desde já apontamos para o cenário de e-sports como uma janela 

interessante da cultura do entretenimento, de modo geral, e da presença cada vez mais natural dos 

videogames nos modos de ser contemporâneos. Em todas as ligas e competições, de todos os jogos 

disputados profissionalmente, nota-se a presença marcante de fabricantes de hardware, equipamentos 

gamer e bebidas energéticas. Marcas como Intel, HyperX, Logitech, Monster e GFuel são algumas dentre 

os diversos patrocinadores dos eventos dessa natureza. Certamente que tal escolha de público-alvo revela 

características importantes de um dos cenários observados e discutidos nessa tese. 
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essa questão e aprofunda discussões relativas às formas de jogar propiciadas pelos 

mobile games. 

Seguindo nosso curso, dizemos que uma condição de surgimento do feedback 

loop é a conformação de uma situação de interação entre jogo e jogador. Assim, de um 

lado, o jogador pode acessar as mecânicas do jogo, desempenhar dinâmicas e receber os 

respectivos retornos do sistema para continuar investindo emocionalmente. Por outro, o 

videogame precisa receber os inputs do jogador, processá-los e fornecer respostas para 

que o jogo continue. Parece, de fato, uma espécie de diálogo. 

Resulta desse encontro um conjunto de apropriações possíveis. A ergonomia se 

apresenta então como um campo voltado à compreensão das dinâmicas materiais 

relativas à interação. Ambos, máquina e corpo, se ajustam em uma situação que, 

habitualmente, tende a ser sustentada. 

Acerca dessa conjunção, o corpo não é simples receptáculo de algo externo, mas 

um agente que constrói essa realidade percebida. Percebendo o ambiente ou a si, o 

corpo constrói o que Damásio (2012) chama de “imagens neurais”. O médico diz que 

essas construções “parecem ser engendradas por uma maquinaria neural complexa de 

percepção, memória e raciocínio” (DAMÁSIO, 2012, p. 103), e continua, respondendo 

à própria questão que propõe acerca da formação de imagens visuais: 

Existe um primeiro passo que é necessário, mas não suficiente: os sinais 

emitidos pelo setor do corpo em questão [...] são transportados por neurônios 

ao longo dos axônios e através de várias sinapses eletroquímicas, para o 

cérebro. Os sinais são recebidos pelos córtices sensoriais iniciais. Para os 

sinais vindos da retina, a recepção acontecerá nos córtices visuais iniciais, 

localizados na parte posterior do cérebro, no lobo occipital. [...] Deve-se 

salientar, novamente, que não se trata de um centro, mas de um conjunto de 

áreas (DAMÁSIO, 2012, pp. 103-104). 

Se essas imagens neurais e comportamentos são repetidos constantemente, há a 

aprendizagem. Damásio (2012) afirma que quando o “conhecimento inato” (regulação 

biológica necessária à sobrevivência) e o “conhecimento adquirido” (registros sobre o 

conhecimento imagético – no caso das “imagens neurais”) são evocados constantemente 

frente a um novo obstáculo, o organismo tende a desenvolver mecanismos que 

permitam sua superação. O mais interessante desse processo é perceber que, 

materialmente, no corpo, essas ocorrências se manifestam na própria plasticidade do 

sistema nervoso central e do “corpo propriamente dito”. Maturana e Varela (1995) 

também apontam para o ato de perceber como uma construção que reflete estados 

mentais do próprio observador. Isso quer dizer que a percepção parece não ser outra 
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coisa que não um processo ativo, a elaboração de uma criatura que sente e associa o que 

sente para definir as situações mais favoráveis à sua sobrevivência. Em suma, 

[...] aquilo que tomávamos como a simples apreensão de alguma coisa (como 

espaço ou cor) traz a marca indelével de nossa própria estrutura. [...] Nossa 

experiência está indissociavelmente amarrada à nossa estrutura. Não vemos o 

“espaço” do mundo – vivemos nosso campo visual (MATURANA; 

VARELA, 1995, pp. 65-66). 

Mais uma vez, o “entre” como lugar de observação se apresenta ao leitor. Pois se 

perceber e apreender é construir a partir de uma interioridade (não somente simbólica, 

mas também fisiológica; não somente hermenêutica, mas também não-hermenêutica, 

portanto), essa própria percepção proporciona novos arranjos na neuroplasticidade da 

criatura. Desse modo, parece mais apropriado compreender as interconexões entre 

sistemas neuronais a partir de seu caráter recursivo, sem primazia de uma sobre outra 

instância. Nos situamos então entre o sistema nervoso e o corpo propriamente dito, entre 

o interior e o exterior desse ente. Tal parece ser o locus da experiência. 

Pelos argumentos aqui apresentados até o momento, esse aprender não é 

somente uma ação mental, mas também envolve o fazer de um corpo em seu ambiente. 

Não é somente o cérebro que se capacita às demandas do sistema, mas todo o conjunto 

somático. Aprender a jogar envolve também uma memória muscular e, nesse sentido, os 

aspectos ergonômicos são de fundamental importância. As habilidades motoras 

desenvolvidas e mediadas pelos dispositivos podem tornar esse corpo capaz de imergir 

na ambiência proposta pelo jogo. 

Encontramos ressonância de tais questões no conceito de affordance, adotado 

por Norman (2002) e proposto por Gibson (1979), originalmente no tocante à relação 

estabelecida entre a entidade orgânica e o ambiente que lhe abriga. A grosso modo, 

conforme a leitura de Cunha (2013, p. 237), “affordance se refere às propriedades 

perceptíveis do objeto, que determinam como o objeto pode ser usado (botões para 

apertar, maçanetas para puxar ou girar)”. No entanto, James Gibson aborda a questão na 

tentativa de melhor compreender as formas como a criatura e o ambiente convocam-se 

mutuamente a partir de suas características materiais. Segundo ele, “as affordances do 

ambiente são aquilo que esse oferece ao animal, o que esse provê ou propicia [...]. 

Diferentes arranjos propiciam diferentes comportamentos para diferentes animais e 

diferentes encontros mecânicos”54 (GIBSON, 1979, p. 127). Uma outra abordagem 

complementa as proposições acima: “uma affordance é uma relação entre as 

                                                           
54 T.N.: “The affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or furnishes 

[...]. Different layouts afford diferente behaviors for diferente animals, and diferente mechanical 

encounters”. 
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propriedades de um objeto e as capacidades do agente que determinam como o objeto 

pode ser usado” (NORMAN, 2013, p. 11). 

Nessa via, pensar em affordances é pensar em uma convocação mútua entre 

criatura e ambiente que, em situação, se articulam para encontrar a condição mais 

favorável ao equilíbrio. Assim,  

[...] toda experiência é resultado da interação entre uma criatura viva e algum 

aspecto do mundo em que ela vive. Um homem faz algo: digamos, levanta 

uma pedra. Em consequência disso, fica sujeito a algo, sofre algo: o peso, o 

esforço, a textura da superfície da coisa levantada. As propriedades assim 

vivenciadas determinam a ação adicional. A pedra pode ser pesada ou 

angulosa demais, ou insuficientemente sólida; ou então, as propriedades 

vivenciadas mostram que ela se presta para o uso a que se destina. O 

processo segue até emergir uma adaptação mútua entre o eu e o objeto, e 

essa experiência específica chega ao fim (DEWEY, 2010, p. 122, grifo 

nosso.). 

A consumação da experiência – adaptação entre sujeito e objeto – deriva de uma 

sequência de afetações mútuas, que convocam o corpo de modo particular através das 

estruturas sensório-motoras, racionais e mnemônicas. Convém ressaltar que Dewey 

(2010) compreende a percepção enquanto interação das dimensões sensoriais e racionais 

de modo indivisível e simultâneo, sem primazia de uma sobre a outra. O corpo, nessa 

perspectiva, é o medium que concatena cérebro e sentidos como forma de estar no 

mundo, deixando e incorporando marcas que gerarão, por sua vez, novas configurações 

entre e do sujeito e objeto, receptáculos da atenção. 

Acerca disso, encontramos reforço na postura de Damásio (2012) quando diz: 

O ambiente deixa sua marca no organismo de diversas maneiras. Uma delas é 

por meio da estimulação da atividade neural dos olhos [...], dos ouvidos [...] e 

das miríades de terminações nervosas localizadas na pele, nas papilas 

gustativas e na mucosa nasal. [...] O organismo, por sua vez, atua no 

ambiente por meio de movimentos resultantes de todo o corpo, dos membros 

e do aparelho vocal [...] com o auxílio de vários núcleos motores subcorticais 

(DAMÁSIO, 2012, p. 97). 

Portanto, compreender como os dispositivos técnicos propiciam usos e formam 

vetores à experiência do usuário a partir de suas lógicas materiais, simbólicas, estéticas 

e lúdicas apresenta-se como cerne da presente tese. Feita essa relação, cabe a nós, no 

tópico subsequente, apontar a uma dimensão distinta de experiência. Temos esses 

acontecimentos como algo que se eleva frente às experiências ordinárias e que é capaz 

de modificar a vida da criatura de modo especial. Falamos da “experiência estética”. 

 

3.2 DA ELEVAÇÃO DO SENTIR: SOBRE EXPERIÊNCIA ESTÉTICA  

Até o presente momento seguimos um fluxo de ideias muito harmonioso em 

suas articulações internas. Os eixos temáticos são apresentados sob um objetivo comum 
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e todos os autores que nos falam parecem rumar em um mesmo sentido. No entanto, 

cabe, como exercício do pensar, considerar posturas adversas para que cada passo dado 

aqui tenha mais sustentação nos partidos epistemológicos tomados como base. 

Discorremos então sobre alguns detratores do Pragmatismo, com especial atenção às 

críticas feitas ao conceito de experiência estética.  

Nesse sentido, George Dickie (1965) é enfático quando questiona algumas 

características que sustentam estética deweyiana. Entre os problemas apontados, Dickie 

(1965) destaca uma certa vagueza nas ideias de “unificação”, “coerência”, 

“completude” e “equilíbrio” da experiência nos moldes do Pragmatismo. Segundo ele, o 

que marca o sujeito de modos particulares não é a experiência em si, mas os atributos de 

uma obra de arte. O que confere um certo tom “aural” à experiência não é a própria 

situação ou o encontro de tensões entre criatura e ambiente, mas traços distintos do 

objeto da atenção, capazes atender às expectativas do sujeito e satisfazê-lo de modo 

especial. Assim, a crítica confere um destaque às obras de arte e não à situação em si. 

Como diz, 

Alcançar o encerramento [da experiência] é uma compreensão da 

unidade na obra de arte, não um efeito causado por ela. Assim, as 

únicas coisas que podem ser chamadas efeitos são sentimentos de 

expectativa e satisfação. [...] É a experiência de completude da obra de 

arte que fixa a atenção tão firmemente de modo a excluir elementos 

externos, não a completude da experiência. [...] O que fica na memória 

é a singularidade da obra de arte, não a singularidade da experiência55 

(DICKIE, 1965, p. 133). 

Ao examinar tais ideias, deve parecer nítido ao leitor a distinção de abordagens 

entre a Filosofia Analítica e o Pragmatismo. Enquanto a primeira valoriza o aspecto 

intelectual da experiência como algo resultante de uma percepção mais qualificada de 

determinados traços da obras de arte, a segunda se volta à integração da completude 

orgânica no ato de perceber. Essa percepção é fruto da equivalência entre as diferentes 

faculdades da entidade orgânica. 

Acerca disso, Seel (2014) toma parte dos pressupostos do Pragmatismo quando 

associa sua ideia de “aparição” (Schein) à de uma percepção estética. Esse encontro 

entre sujeito e objeto pode, segundo o pensador alemão, criar uma espécie de “ilusão”, 

capaz de suspender temporariamente a continuidade do ser. Para que essa situação 

                                                           
55 T.N.: “Achieving of closure is a comprehension of unity in the work of art, not na effect caused by it. 

Thus, the only things that can be called effects are feelings of expectancy and satisfaction. [...] It is the 

experience of completeness of the work of art which fixes attention so firmly as to exclude alien 

elements, not the completeness of experience. [...] What stands in memory is the singleness of the work of 

art, not the singleness of an experience.” 
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ocorra, duas de suas teses relativas à experiência estética são chamadas em causa: a 

percepção estética e o evento estético. 

Seel (2014, pp. 25-26) introduz a questão da seguinte forma: “a percepção 

estética não é ainda uma experiência, mas a experiência estética é sempre uma forma 

intensificada da percepção estética”. Consiste, portanto, no direcionamento da atenção 

àquilo que aparece aos sentidos. Compreende uma dimensão sinestésica de como esse 

objeto é percebido, menos importando a forma como a coisa é e mais interessado em 

como se apresenta. A percepção estética, podemos pensar, possui estreita ligação com a 

consciência da presença da própria criatura que observa. 

Em determinadas situações, essa percepção pode se intensificar e envolver 

ambos – sujeito e objeto – em uma redoma de interação distinta da experiência trivial da 

vida, configurando-se como um evento. A proposição de Seel (2014) é que tais eventos 

ocorrem de formas específicas em determinados momentos biográficos ou históricos. 

Esses “incidentes”, como chama, reconfiguram todo o aparato sensorial do sujeito e 

interação e desafiam a compreensão, no momento em que ocorrem. Conforme o autor 

em questão, eventos estéticos  

nos colocam em um processo de experiência estética porque eles 

superam o que é esteticamente esperado. [...] A experiência estética 

tem de acontecer e somente pode acontecer se os sujeitos se 

envolverem com o fazer presente sensual de fenômenos e situações 

que alteram a percepção dos sujeitos do que é real e do que é possível 

(SEEL, 2014, pp. 28-29). 

Assim, esse rodeio nos faz melhor compreender a crítica de Dickie (1965) sobre 

a experiência estética. Reconhecemos sua validade, sobretudo quando põe em xeque 

algumas palavras recorrentes no vocabulário dos pragmatistas. Unidade, encerramento, 

completude, equilíbrio... o que isso quer dizer, afinal? Dickie provoca: “Dewey, 

apanhado em seu vocabulário idealista, italiciza o ‘uma’ da ordinária expressão ‘uma 

experiência’ e lhe confere uma flexão metafísica” (DICKIE, 1965, p. 135). A 

objetividade da crítica, mais que uma – não tão incomum até em nossos dias – querela 

entre pensadores revela uma distinção nas abordagens. Em Dickie (1965), o conceito de 

experiência estética está atrelado a uma condição de avaliação da obra de arte a partir da 

referência a seus efeitos unificados. Isto é, conduz a uma determinada forma de leitura 

da obra de arte, destacando pontos convergentes entre os traços do objeto e a capacidade 

daquele que lhe dedica atenção. Em suma, a postura do crítico aponta muito mais às 

características da obra de arte e menos aos efeitos que causam à criatura. 
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Talvez a contribuição mais valiosa do Pragmatismo à teoria estética seja os 

desdobramentos advindos da reflexão em torno do sentir, de um modo especial, algo 

para lá do próprio perímetro. Nesse caminho, a perspectiva deweyiana nos parece o 

caminho mais exitoso à compreensão das formas pelas quais os objetos aqui estudados 

se revelam. Assim, destacamos a ideia de que  

experiência inclui o fluxo geral da vida consciente, mas também 

denota aquilo que se destaca desse fluxo geral como um momento 

intensificado do viver que é reflexivamente apreciado enquanto tal – o 

que as vezes é descrito enquanto experiência real ou “uma 

experiência”56 (SHUSTERMAN, 2008, p. 80. Grifo do autor.). 

Portanto, o modo como o objeto “aparece” (SEEL, 2014) aos sentidos já é como 

algo exigente de um esforço extranoemático como pressuposto à sua fruição. Tais 

objetos convocam empenhos físicos específicos, que são manifestados na performance. 

Seria no mínimo uma falta de clareza apontar a essa dimensão distinta da experiência – 

“uma experiência” (DEWEY, 2010) – como resultado da primazia do intelecto sobre o 

corpo. Nessa tese, partimos dos preceitos do Pragmatismo como perspectiva que mais 

abre campo à percepção dos vários elementos que intervêm ao ato mesmo de 

experienciar. Com isso, fazemos coro às vozes que defendem que 

“experiência” exige a mobilização sensorial e fisiológica do corpo 

humano; é ao mesmo tempo uma atividade prática, intelectual e 

emocional; é um ato de percepção e, portanto, envolve interpretação, 

repertório, padrões; existe sempre em função de um “objeto”, cuja 

materialidade, condições de aparição e circunscrição histórica e social 

não são indiferentes (GUIMARÃES; LEAL, 2007, p. 6). 

Assim também, Hans Ulrich Gumbrecht partilha uma compreensão similar à 

postura acima apresentada, propondo que a experiência estética deriva da articulação 

entre “efeitos de presença” e “efeitos de sentido” (GUMBRECHT, 2010). A perspectiva 

não-hermenêutica – já aqui apresentada – defende que o sentido resulta de pactos entre 

sujeito e objeto, entre dimensões sócio-históricas e particulares. A obra de arte, nesse 

sentido, é menos tomada como algo sob um véu misterioso a ser retirado pelo 

observador e mais como algo que, em conjunto, possibilita uma partilha de significação.  

Não queremos com isso diminuir as contribuições da filosofia analítica. Uma 

revisão epistemológica desse porte, assumo, ainda está além da minha atual capacidade. 

Além disso, nos encaminharia em um percurso distinto daquilo que elegemos como 

norte da pesquisa. Por outro lado, não propomos também uma revisão do Pragmatismo. 

                                                           
56 Livre tradução: “Experience includes the general flow of conscious life, but it also denotes that which 

stands out from this general flow as a particularly heightened momento f living that is reflectively 

appreciated as such – what is sometimes described as a real experience or ‘an experience”. 
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Partimos de seus pressupostos devido à forma como a experiência é abordada: algo 

somático e intelectual, sensível e racional, sincrônico e diacrônico, entre um fazer e um 

padecer; com igual pujança de uma instância sobre a outra. 

A experiência de jogo, através do lançar-se aos objetos nas diversas plataformas 

de emulação me conduziram a esse partido teórico. Um primeiro contato com cada jogo 

foi algo aberto e obediente às prescrições dos videogames experienciados. A fase de 

letramento ao sistema, de percepção da repetição de gramáticas de gênero, de atenção às 

rupturas desses mesmos padrões, às formas como o corpo se portava com o tempo... um 

primeiro contato foi qualquer coisa de um deixar-se conduzir. Efeitos foram validados: 

ora o jogo exigia uma rapidez de raciocínio e ações ao ponto de causar movimentos 

frívolos e involuntários nos globos oculares, ora as ações pareciam ser algo de menor 

importância frente ao simples “estar lá”, sem qualquer missão ou objetivo predefinido.  

O lugar da intuição do pesquisador, em ver glances de possíveis contribuições a 

partir das prescrições de cada um dos jogos observados foram muito do que sustentaram 

as escolhas dos jogos. Em um dos casos, os jogos de tiro em primeira pessoa parecem se 

fundir aos sistemas de jogo por classes, onde há funções e papeis que transpõem a 

habilidade em mirar – tão comumente explorada nos FPS. Em outro jogo, todo o design 

de cenários explora o aspecto vertical do dispositivo móvel onde é jogado; noutro caso, 

um repertório de ações possíveis se utiliza da tela sensível ao toque como parte 

fundamental do fator de divertimento. Uma outra categoria, por sua vez, evoca o corpo 

em seu repouso, em uma postura muito mais contemplativa que somaticamente ativa. 

Ao responder às exigências feitas pelo sistema, é possível que se tenha uma experiência 

marcante, especial, algo capaz de elevar o fluxo de vida ordinário. 

Ao crer na intuição de que os jogos escolhidos poderiam revelar um amplo 

panorama do que é jogar um videogame na contemporaneidade, aspectos em cada um 

dos títulos foram observados com mais rigor. Daí, então, algumas sessões de jogos 

foram gravadas e um carnet de notes foi preenchido com percepções, reflexões e 

indagações em cada uma delas. Certamente, a postura de registrar o percurso fez com 

que o ato mesmo de jogar não fosse já tão entregue. Classificar o que se observa durante 

a observação em si, parece um exercício de constante deslocamento de ponto de vista: 

por um lado, se por em situação de modo aberto aos efeitos, sem qualquer pretensão 

analítica e, noutra via, alguém que, ao observar os efeitos, suspende o jogo, descreve 

seus efeitos, faz relações com referências externas e só então retoma o ato de jogar. 
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Ora, não se joga um videogame andando vagarosamente, com um teso semblante 

e uma das mãos no queixo, seguindo à risca a caricata performance convencionada entre 

apreciadores da “alta arte”. Jogar é se impregnar da obra, é afetar o objeto e sentir os 

efeitos sobre si mesmo, como um todo orgânico. É, de algum modo, construir 

somaticamente uma possibilidade de interpretação a partir do objeto que se revela. 

Portanto, o viés do Pragmatismo nos possibilita sustentar a seguinte posição: 

A tarefa da teoria estética não é, então, capturar a verdade de nossa 

compreensão comum da arte, mas sim repensar a arte, de maneira de 

enriquecer seu papel e sua apreciação; o objetivo último não é o 

conhecimento, mas a experiência aperfeiçoada, embora a verdade e o 

conhecimento sejam, é claro, indispensáveis para sua realização 

(SHUSTERMAN, 1998, p. 15).  

Assim, há algo de universal na experiência do jogador-modelo que redige essas 

linhas. Ao escolhermos observar as situações-padrão de jogabilidade – e não nos 

interessarmos tanto, nesse momento, pelas apropriações desviantes ou usos não 

previstos – situamos a experiência em xeque na esfera do hegemônico. O jogo, como 

objeto dotado de dimensões materiais, culturais e sensuais, é projetado para possibilitar 

determinados tipos de interação. Desse modo, nos parece que para imergir na 

experiência e no flow, o jogador precisa aderir à proposta que a maquinaria lhe coloca. 

Assim, nosso esforço aqui é justamente identificar traços comuns a essas experiências, 

com especial atenção às formas como a percepção, atenção, gestos e emoções do sujeito 

são chamadas em causa pelo objeto. 

Se levarmos a proposta do Pragmatismo à máxima – a saber, de que a reflexão 

sobre algo pode conduzir a uma melhoria na vida das pessoas –, podemos apontar a um 

objetivo timidamente presente nessa tese até agora. Nomeadamente, é possível que, ao 

examinar a experiência de jogar um videogame, esse estudo possa servir de base a um 

aprimoramento da experiência de outros jogadores. É uma contribuição possível, dados 

o constructo epistemológico e a natureza do objeto de pesquisa. 

Ao clarear a questão da experiência do jogar e revelar facetas que, apesar de 

distintas, convergem a esse fenômeno, é possível auxiliar desenvolvedores e jogadores 

ao fazer e consumir videogames. Esse objetivo tácito não nos parece algo distante, mas 

um desdobramento possível. Assim, identificar e discorrer sobre as formas de leitura 

nas obras videolúdicas, com especial atenção às condições que sustentam a interação 

entre jogador e jogo, abre campo a uma discussão mais qualificada sobre a possibilidade 

de experiência estética – ou “uma experiência” – nos videogames. Se conseguirmos ter 

êxito nesse empreendimento, é provável que esse estudo contribua não somente ao 
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campo da Comunicação e Game Studies – através da perspectiva teórica e 

procedimentos metodológicos adotados e construídos –, mas à própria experiência em 

si.  

Em suma, nosso caminho é o fenomenológico. Na relação com os objetos, os 

procedimentos metodológicos são construídos e servem de base à sua posterior 

descrição. A um leitor mais afeito a métodos estruturais e proponentes de uma moldura 

objetiva sobre as relações entre as coisas do mundo, essa tese pode até soar 

demasiadamente intuitiva ou até de pouco rigor científico. Longe disso, apresentamos 

claramente o que nos concerne aqui: a tese não revisa, mas parte do pragmatismo; tem a 

experiência como algo relacional e tem as relações que possibilitam a experiência como 

uma imbricação complexa e equivalente entre dimensões técnicas, somáticas, culturais e 

lúdicas. 
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4. DA EXPERIÊNCIA EM FPS 

Ao lançarmos o olhar aos jogos de tiro em primeira pessoa, uma vastidão de 

franquias de sucesso vem à mente: Quake, Doom, Call of Duty, Battlefield, Counter-

Strike, entre tantas outras marcas amplamente conhecidas mundialmente. Todas elas 

seguem um mesmo padrão narrativo: um herói contra as forças inimigas. Esse mesmo 

herói pode ser um soldado norteamericano contra os nazistas na Segunda Guerra 

Mundial, um agente especial contra terroristas islâmicos, um combatente terráqueo 

contra zumbis ou invasores alienígenas, enfim... o formato já foi explorado quase à 

exaustão. Mudam-se cenários, aprimoram-se os gráficos, mas os arcos narrativos pouco 

variam. 

Em 2016, entretanto, uma companhia norteamericana já consagrada por seus 

jogos de estratégia e RPGs de participação online massiva entra no mercado dos FPS. A 

Blizzard Entertainment nos apresenta Overwatch. Uma mescla de jogo de tiro com 

RPGs e elementos de MOBA57. O jogo traz diversos heróis em um futuro onde robôs e 

humanos coabitam a Terra, motivados por interesses particulares. Atento às demandas 

de representatividade em nosso tempo, Overwatch traz personagens de nacionalidades 

diversas, onde parte considerável é composta de mulheres, negros, árabes e gays, algo 

bastante distinto do tradicional homem-branco-musculoso-armado. 

A atenção a essas questões coloca tais heróis em locais como Gibraltar, 

Hollywood, Nepal, entre outros pontos na Terra que possuem ligação com a história do 

jogo. As partidas costumam ser rápidas e enérgicas – como descrito mais adiante – e 

possuem forte apelo à transmissão. Times profissionais e jogadores são idolatrados por 

uma base de fãs que somam milhões; a história é continuamente enriquecida, 

apresentando novos personagens jogáveis e eventos especiais; nas comunidades online 

(fóruns e grupos de discussão em redes sociais), percebe-se um número considerável de 

mulheres que jogam. Pela percepção desses aspectos, optamos por entrar no mundo 

construído pela Blizzard para, como jogador, destacar facetas do fenômeno de jogar um 

FPS hiperestimulante e com uma aparente atenção especial aos discursos afirmativos 

característicos à contemporaneidade. 

 

 

 

                                                           
57 V. Glossário. 
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4.1 A MARGEM 

Olhos vidrados. A tela se agita em pixels rapidamente alternados. As mãos 

percorrem o teclado e mouse ou o joystick como se respondessem ao sistema nervoso 

autônomo. Não há tempo para refletir em profundidade sobre as ações, simplesmente o 

corpo concebe o que fazer e o faz de imediato. Efeitos sonoros, altos índices de 

luminância. Novos estímulos visuais e auditivos bombardeiam os aparatos sensoriais da 

criatura em interação com a mídia. Por um momento, as sensações do corpo físico 

parecem obliterar-se à percepção. O tempo de resposta entre o que os olhos e ouvidos 

captam e o comportamento empreendido pelas mãos precisa ser mínimo e com o 

máximo de destreza possível. As pálpebras permanecem mais tempo sem fechar-se; os 

músculos do rosto contraem-se de forma involuntária; as faculdades sensoriais estão sob 

intensa estimulação e atividade. Estamos no meio de uma fight em Overwatch (Blizzard 

Entertainment, 2016). 

O jogo escolhido para nortear as observações acerca de um tipo de experiência 

em videogames nos apresenta um conjunto de particularidades simbólicas, materiais e 

afetivas que vêm à baila na interação entre o corpo e a mídia. Overwatch – ou OW – 

figura entre um dos jogos de maior destaque em 2016, ano de seu lançamento, e 2017, 

onde conseguiu ampliar sua base de fãs em todo o mundo. Categorizado como um jogo 

de tiro em primeira pessoa – ou FPS, first-person shooter –, OW mescla elementos de 

RPG – role-playing game, jogos de representação de personagem – e MOBA – 

multiplayer online battle arena, ou algo como “arenas online de batalhas multijogador”. 

Desse encontro entre gêneros midiáticos, emerge um universo ficcional e lúdico que já 

soma mais de 35 milhões de jogadores58. A imponência dos números relacionados à 

popularidade não é incomum à Blizzard. A companhia norteamericana também é a 

produtora de outros títulos de grande êxito junto ao público: World of Warcraft, 

Starcraft, Heroes of the Storm e Hearthstone são alguns exemplos. Com isso em mente, 

não parece leviano afirmar que a Blizzard possui a maestria de criar e manter ativos 

jogos competitivos online. 

Essa consideração mais externa à experiência em si apresenta os contornos do 

mundo que irá hospedar nossa atenção ao longo das páginas desse capítulo. Não 

concerne aqui empreender rigorosa análise do objeto propriamente dito, como se 

fôssemos dotados de instrumentos que permitissem desvelar um suposto significado 

                                                           
58Dados fornecidos pela Blizzard, empresa desenvolvedora de OW. V. 

<https://twitter.com/PlayOverwatch/status/919925924769906688>. 
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oculto, não acessível a um contato menos profundo. Tampouco nos interessa apreender 

o título em questão como algo isolado de sua condição de usabilidade, como algo 

apartado da ecologia midiática que abriga sua existência – num sentido macro – e da 

situação de interação – num sentido micro. Nesse sentido, a perspectiva que convida 

nosso olhar é aquela do “entre”, da interação entre predisposições sensoriais e 

assimilação do que se apresenta aos sentidos; entre repertórios gestuais e respostas de 

ordem somática quando em situação de jogo; entre expectativas e competências 

performativas; entre mecânicas disponibilizadas pelo sistema e dinâmicas desenvolvidas 

pelo jogador na situação. Enfim, as observações aqui presentes situam-se muito mais no 

âmbito do intermédio entre passado e presente, entre social e particular. 

Esse locus de observação reforça a complexidade da rede de variáveis que 

podem vir à baila quando objetivamos compreender com propriedade o que é isso, a 

experiência de jogar um videogame. Tal esforço, pensamos, exige um certo recorte 

devido à própria diversidade do meio em si. Afinal, de que categoria de jogo estamos 

falando? O que for aqui evocado à discussão também está presente em jogos de outros 

estilos? Caso não, como então sustentar o principal objetivo dessa tese, o de apreender a 

experiência do jogar em seus aspectos simbólicos, materiais e sensoriais ao passo em 

que se delineia um caminho metodológico passível de replicação em outros objetos-

videogame? 

Tais inquietações nos levam a crer que, de fato, dado o objetivo que conduz essa 

tese, mais merecem nossos esforços as formas de experiência promovidas por jogos 

dessa categoria, e menos o jogo em si. Com isso, resumimos que queremos examinar 

muito mais as formas de experienciar formatos midiáticos dessa natureza que 

compreender a fundo as estruturas internas de Overwatch. Isto é, o objeto em si é aqui 

tomado como um meio para falar das condições de um conjunto de experiências 

possíveis em uma mídia hiperestimulante, exigente de treinamento dos aparatos 

sensoriais e desenvolvimento de excelência nas habilidades motoras captadas pelos 

dispositivos de controle. Tudo isso envolto nas particularidades do aparato videolúdico. 

Antes de adentrarmos, porém, vale um breve percurso que nos auxiliará a 

enxergar nuances do campo de experiência ao qual dedicamos esforços. Assim, 

Overwatch foi anunciado em 2014 durante a BlizzCon59 daquele ano. Foi Chris Metzen, 

                                                           
59 BlizzCon é um evento anual da Blizzard, produtora de inúmeros jogos aclamados pela indústria do 

entretenimento, bem como pela comunidade gamer. É lá onde as novidades das franquias Warcraft, 

Starcraft, Diablo e outras mais são anunciadas. Overwatch foi anunciado no palco principal, para uma 
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vice-presidente sênior da Blizzard, quem disse as palavras a seguir a um público de 

aproximadamente vinte mil pessoas: “Vocês estão prestes a ter um vislumbre do futuro. 

Então, meus amigos, prestem atenção. Esperamos que vocês, assim como nós, também 

o amem. Eu os vejo do outro lado60”. O que segue são gritos e aplausos de uma plateia 

prestes a conhecer a mais nova obra da companhia que há cerca de vinte e cinco anos 

preenche o imaginário gamer com histórias, personagens e aventuras em mundos de 

fantasia, ficção científica, combates medievais ou intergaláticos, magias ou tecnologias 

futuristas61. 

Assim, o trailer de lançamento introduziu ao público os primeiros personagens: 

Tracer, uma garota britânica que se desloca no espaço-tempo, e Winston, um gorila 

cientista, representam o lado heroico. Os vilões são representados por Widowmaker, 

uma atiradora de elite de pele roxa, e Reaper, que usa uma máscara semelhante às 

figurações clássicas da morte e atira com espingardas duplas62.  

A animação não poderia ter surtido um outro efeito que não o de excitação e 

delírio da plateia. Essas narrativas cinemáticas são masterizadas pela Blizzard há 

décadas e, certamente, combinam os elementos necessários a uma experiência da ordem 

do espetáculo: o palco, telões imensos, um som de alta qualidade, o roteiro e as falas 

dos personagens, o ritmo das cenas de confronto, as pausas para as piadas internas – 

com elementos relacionados a outros títulos da Blizzard –, a trilha triunfante, a 

animação de surgimento da marca Overwatch... tudo isso – a combinação entre os 

efeitos de presença e efeitos de sentido (GUMBRECHT, 2010) – é projetado de forma a 

propiciar “uma experiência” – nos termos de Dewey (2010) – àqueles que já possuem 

alguma inclinação aos videogames em geral e aos títulos da Blizzard em particular. Ou 

seja, àqueles que comungam elementos do espaço de experiência (KOSELLECK, 2006) 

são ofertados com recursos que conduzem a uma intensificação da experiência e a 

possível emergência de um evento estético (SEEL, 2014).  

                                                                                                                                                                          
audiência já cativa dos lançamentos da Blizzard. V. Overwatch Reveal (BlizzCon 2014 crowd reaction). 

Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=d8955xnjJ1E&t=5s>. Acesso em 01/12/2017. 
60 T.N.: “You’re about to get a glimpse into the future. So, my friends, get a load of this. We hope you 

love it, like we do. I see you on the other side”. 
61 Possuo alguma familiaridade com os títulos da Blizzard, pois joguei os Warcraft II e III, além de 

Diablo I e o primeiro Starcraft. A dissertação de mestrado apresentada em 2014 também no PósCom 

destina-se à compreensão dos processos de autoapresentação em mundos virtuais de caráter lúdico – 

MMORPGs –, utilizando World of Warcraft como objeto de análise. 
62 V. Overwatch Reveal (Blizzcon 2014 crowd reaction). Disponível em < 

https://www.youtube.com/watch?v=d8955xnjJ1E>. Acessado em 28/11/2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=d8955xnjJ1E
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A plateia – ou, conforme os marqueteiros, o target ou público-alvo – esboça 

grande expectativa, dada sua reação. A imprensa especializada, influenciadores digitais 

e a audiência em geral inundam a Internet com postagens sobre OW. Antes mesmo de 

seu lançamento oficial – dois anos depois – já parece haver uma vasta clientela 

consolidada. The hype is real. 

A ampla aceitação quando do lançamento oficial permitiu à Blizzard se 

posicionar com respaldo no market share – fatia do mercado – do cenário competitivo 

de jogos de tiro em primeira pessoa. Por mais que o objeto em si pareça interessante e 

tenha, efetivamente, aspectos que convidam olhares de diversas vias de pesquisa, o fator 

econômico é algo da maior importância nesse nível de empreendimento. O jogo da 

Blizzard, antes de figurar-se em figuras fantásticas vivendo aventuras em mundos 

ficcionais, precisa render dividendos. A regra da indústria parece não ser outra que não 

a lógica do lucro. 

Tanto isso se manifesta que em seu ano de lançamento, OW atingiu a respeitável 

marca de U$ 585,6 milhões referentes à venda de cópias em todo o globo, tornando-se o 

jogo para computador mais rentável de 201663. Será a diversidade de personagens e 

modos de atuação in-game? Será pela narrativa vasta e fragmentada que apresenta a seu 

público? Será pelo aspecto competitivo? Será pela popularidade alcançada nas 

plataformas de streaming como Twitch? Enquanto ainda não imergirmos nas camadas 

internas do jogo, as questões são propositalmente não respondidas.  

Fato é que OW se insere no cenário de crescimento mundial dos e-sports64. Por 

isso mesmo, possui forte apelo ao broadcast, ou seja, transmissões oficiais de partidas 

da liga amadora e profissional são eventos que congregam milhões de espectadores nos 

                                                           
63Segundo dados publicados na VG 24/7. Disponível em < 

https://www.vg247.com/2016/12/22/overwatch-brought-in-more-money-than-any-other-paid-pc-game-in-

2016/>. Acessado em 01/12/2017. 
64 Os esportes eletrônicos constituem um fenômeno da maior importância na contemporaneidade. À 

medida em que os games online se constituem como parte do corpo social – e não mais como algo 

reservado ao estereotipado público infantojuvenil – e são comungados por indivíduos de todas as idades e 

variadas faixas econômicas, as formas de organizar e agenciar esse cenário tem despertado interesse de 

grandes corporações. Assim, forma-se um ecossistema que ganha espaço nas redes, na mídia tradicional e 

situa times e jogadores ao patamar de ídolos, com fanbases imensas. Esses torcedores lotam arenas para 

ver partidas de campeonatos presenciais, somam milhões nos canais de exibição dos jogos pela Internet 

através de serviços de streaming como Twitch, compram camisetas, mouses, fones personalizados, 

postam conteúdos relacionados à experiência de verem seu time lutar pelo troféu – e pelas altas 

premiações em dinheiro. Enfim, todo esse cenário de e-sports está em plena ascensão e muito mais será 

visto ao longo dos próximos anos, como nos levam a crer as projeções divulgadas pela Forbes (2017) e 

Newzoo (2017). V. <https://www.forbes.com/sites/darrenheitner/2017/10/24/the-esports-industry-is-

booming-can-blockchain-supercharge-it/#661d2a7f7868> e < 

https://newzoo.com/insights/articles/esports-revenues-will-reach-696-million-in-2017/>. Acessados em 

01/12/2017. 
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canais de exibição. Parte da dimensão do que estamos falando está expressa na figura 

05, da final de um campeonato de Counter-Strike: Global Offensive, um dos mais 

conhecidos FPS. 

 
Fig. 05: Arena lotada na final de um campeonato de CS:GO. 

 

 Além do cenário competitivo, algo que é bastante característico à comunidade 

de fãs é a criação de fanfics – histórias não oficiais, criadas pelos fãs e ligadas ao 

universo do jogo –, memes, vídeos de highlights – como são chamadas as jogadas de 

destaque – ou momentos engraçados in-game. Esse conjunto de possibilidades de 

contato com o universo de Overwatch – ou de outros videogames com bases imensas de 

fãs – revela que o espaço de experiência e o horizonte de expectativas (KOSELLECK, 

2006) transpõe o game em si e se espraia em diversos canais: desde transmissões via 

canais de TV até conteúdos de humor produzidos pela própria comunidade de 

jogadores. 

Em paralelo a isso, os conteúdos originais da franquia – além dos eventos dentro 

do jogo em si – vão de histórias em quadrinhos publicadas periodicamente no site 

oficial, curtas em animação apresentando personagens e eventos marcantes ao universo 

diegético e comunicações frequentes de Jeff Kaplan, game designer responsável pelo 

Overwatch Team (time de desenvolvedores de OW), nas quais as atualizações são 

apresentadas ao público externo. Além disso, a Blizzard comercializa um conjunto de 

itens a seus clientes: fora do jogo são peças de vestuário, action figures – bonecos 

colecionáveis –, gaming gear (mouses e mousepads, teclados e fones de ouvido 

profissionais), imagens impressas em alta definição, livros, acessórios diversos como 

canecas, chaveiros e pelúcias. Dentro do jogo, é possível comprar as loot boxes ou 
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caixas de itens que podem utilizados no jogo65. Existem algumas formas de adquirir essa 

caixa. Por ora, abordaremos somente a forma paga: o jogador pode comprá-las 

diretamente da Blizzard por determinada quantia. Para se ter ideia, na cotação atual – 

dada a época dessa escrita –, o preço por um conjunto de cinco caixas é de R$ 15,50. 

Esse cenário, em sua popularidade e exitoso modelo econômico, dissipa ainda 

mais o já deteriorado véu que uma vez pareceu dividir o mundo online do offline66. É 

ainda mais interessante perceber que o caso não é inédito nem se esgota em Overwatch. 

Diversos jogos já estruturaram seus modelos de negócio de modo a contemplar a venda 

dos “cosméticos” in-game. Desde os célebres League of Legends e DOTA 2 ao clássico 

– e ainda em pleno vigor – Counter-Strike, além de tantos outros títulos. As formas de 

comercialização e distribuição de conteúdos adicionais ao jogo abrem uma ampla rede 

de interações sociais e econômicas que contribuem à formação de um “campo de 

experiências” característico a cada nicho. 

Dizemos isso pela percepção de que as comunidades criadas em torno dos jogos 

possuem traços próprios. Status, hierarquia e capital social são alguns dos aspectos que 

vêm à baila quando refletimos sobre tais questões. Nesse sentido, é não só interessante, 

mas fundamental, atentar à constituição de um ambiente de consumo de um videogame 

produzido por uma companhia de renome e voltada ao cenário competitivo profissional. 

Esse movimento expande as fronteiras do software em si e atinge outras redomas do 

entretenimento, compondo – e aqui nos reencontramos com o conceito – um espaço de 

experiências que é partilhado. Essas conexões entre o lúdico, o social e o financeiro 

contribuem à formação de espécies de ecossistemas simbólicos e materiais por meio dos 

quais a fruição pode se manifestar e fazer sentido a um público de milhões de 

jogadores/espectadores. 

                                                           
65 É válido ressaltar que os itens adquiridos nas loot boxes em nada alteram as habilidades dos 

personagens. São objetos digitais que possuem funções estéticas – não à toa são chamados internamente 

de “cosméticos”. Desses, os que merecem especial atenção são as skins (aparência do personagem), 

sprays (que podem ser usados pelo jogador para “pintar” superfícies do ambiente digital), linhas de fala 

(com provocações, piadas e comentários), animações de destaque (que são ativadas ao final de cada 

partida, quando o jogador consegue o POTG, Play of the Game ou Jogada da Partida) e emotes 

(animações que o jogador pode executar com o personagem escolhido durante a partida). Alguns desses 

itens possuem ligação direta com eventos marcantes da história do jogo e são meios por onde a lore – isto 

é, esse conjunto de acontecimentos e histórias que compõem um universo ficcional – se expande. 
66 Algum percurso já foi caminhado nesse sentido. Por mais que seja datado de 2012, o paper a seguir 

contempla alguns aspectos das relações econômicas existentes entre consumidores e empresas detentoras 

dos serviços ligados aos videogames. Assim, recomendamos a leitura de THOMAZ, Felippe. Breves 

observações acerca do fluxo econômico em MMORPGs. Revista Contemporânea, 2012. Disponível em < 

http://www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_19/contemporanea_n19_11_thomaz.pdf>. Acessado em 

01/12/2017. 
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Assim, o fato de tomarmos Overwatch como objeto não corresponde à ideia de 

que tais aspectos sociais e da indústria são exclusivos a ele. Longe disso, o título em 

questão é parte de um conjunto maior e mais diverso de videogames e formas de 

experienciá-los. Entram em jogo, nesse sentido, ligas e campeonatos profissionais 

exibidos pela Internet e TV, streams de jogadores profissionais ou pessoas célebres a 

essa redoma, sites de notícias especializados, discussões em fóruns com participação da 

comunidade de fãs, publicação de conteúdos em vídeo com caráter informativo ou 

cômico e mais uma miríade de criações. 

Reforçamos, com isso, que não queremos supervalorizar o lançamento da 

Blizzard, ornando-o de uma aura de exclusividade, inovação ou genialidade. Não. O que 

nos leva a crer que OW, de fato, pode contribuir com os objetivos da tese é a percepção 

de um conjunto de atributos ligados ao sistema de regras, aos elevados graus de 

estimulação que lhe são característicos, bem como à destreza requerida pelo jogo e ao 

suposto – e aqui nos cabe a investigação – alargamento do campo de experiência para 

situações fora da interação direta com o sistema, conduzindo esse jogador a tornar-se 

um espectador/consumidor de conteúdos ligados à marca, numa perspectiva outra que 

não à da jogabilidade em si. Desse modo, a necessidade de levantar mais aspectos do 

jogo se faz presente. Imergindo nas estruturas internas do videogame, somos conduzidos 

às reflexões que reforçarão o objetivo principal de toda a tese. 

 

4.2 DO QUE SE DÁ A VER – E A JOGAR – E SEUS EFEITOS NA FORMAÇÃO 

DE UM ESPAÇO 

Em geral, os modos competitivos em jogos de tiro em primeira pessoa 

distribuem dois times com objetivos antagônicos em um mapa. Nesse ambiente, cabe 

aos jogadores traçarem estratégias para realizar determinada tarefa – ou impedir que o 

outro time a realize –, controlar determinado setor do mapa ou derrotar todo o time 

inimigo. Se faz necessário um exemplo.  

Counter-Strike: Global Offensive, produzido pela Valve Corporation em 2012 é 

um marco na indústria do entretenimento por ser um dos primeiros e-sports a receber 

grande notoriedade do público externo – além dos jogadores. Uma partida comum em 

CS:GO, resumidamente, consiste no seguinte: dois times, com cinco jogadores cada um, 

assumem papeis distintos: terroristas e contraterroristas. Aos terroristas cabe plantar e 

garantir a explosão de uma bomba em uma das duas regiões do mapa, enquanto os 

contraterroristas devem impedir que esse plant – isto é, o ato de instalar a bomba – 
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ocorra ou, se porventura não conseguirem, devem desarmá-la. As missões nos mapas 

competitivos são basicamente essas. Quem conseguir sobrepujar o outro time, marca um 

ponto. Caso um dos lados mate todos os inimigos, o ponto também é ganho. Quem 

morre, só surge novamente no próximo round. Cada rodada – ou round – inicia da 

mesma forma: os dez jogadores “nascem” em locais distintos do mapa, com os 

objetivos já mencionados acima. Assim vai até a condição de vitória, quem conseguir 

marcar 16 pontos – ou seja, vencer 16 rounds – é o vencedor. 

Mesmo a uma pessoa que não entenda das regras, ao assistir ou mesmo jogar por 

determinado período, torna-se possível assimilar o que está posto ali, através da tela e 

sistema de som. Os personagens diferem-se somente no que diz respeito à aparência, 

mas não possuem habilidades distintas como super pulos, capacidade de cura ou até 

mesmo de ver através das paredes. A situação posta em CS:GO simula confrontos entre 

humanos em situações de embates entre terroristas e as forças especiais enviadas para 

proteger determinado local. O que confere vantagem aos lados é a possibilidade de 

comprar itens ao longo dos rounds, com o dinheiro ganho a partir de determinadas 

ações, como conquista de rounds, eliminação de adversário, implantação ou desarme da 

bomba. Desse modo, quem “controla a economia” da partida – adquirindo melhores 

armas, granadas e coletes e impedindo que o adversário também o faça – tem mais 

probabilidade de vitória. 

Em suma, CS:GO, em suas regras e mecânicas internas, é uma referência à 

compreensão do modo competitivo em FPS. Mesmo a um leigo, é um jogo simples de 

ser compreendido. Um time contra o outro e todos os personagens possuem iguais 

pontos de vida; quem derrotar o adversário ganha mais dinheiro in-game; com mais 

dinheiro é possível adquirir melhores armas e obter vantagem; cumprindo os objetivos 

ou derrotando o time inimigo, marca-se um ponto; quem chegar a 16 pontos vence. Não 

há variedade quanto à composição de times, ou seja, os personagens possuem iguais 

características. O que os difere uns dos outros é a gear – armas e equipamentos – que 

possuem. As estratégias, portanto, são muito ligadas ao controle de determinadas 

regiões do mapa, emboscadas e jogadas ensaiadas. Obviamente que há uma ênfase 

enorme à habilidade – ou skill, no contexto gamer –, individual. Isso eleva os jogadores 

a um panteão de celebridades e tornam esses jovens um objeto de admiração e – por que 

não? – culto por parte de fãs espalhados por todo o planeta. 

No caso de Overwatch, a popularidade de alguns jogadores e organizações é 

tanta – e já tão naturalizada à conjuntura social – que peças publicitárias ocupam locais 



111 

 

de grande fluxo de pessoas. No caso da figura 06, logo abaixo, cartazes com felicitações 

de aniversário a Joon-Hyuk “zunba” Kim, um dos mais célebres e habilidosos jogadores 

de OW, ocuparam as paredes dos metrôs de Seul, na Coréia do Sul. 

 

Fig. 06: Homenagem a um ciberatleta no metrô de Seul. 

Indícios como esse fazem vislumbrar a plena expansão dos e-sports como 

importante ramo da indústria do entretenimento. Zunba é idolatrado por multidões de 

fãs. A seleção da Coreia do Sul, à qual pertence, é bicampeã da Copa Mundial de 

Overwatch, vencendo, sem maiores entraves, todo e qualquer país que confrontou. 

Nesse cenário especificamente, os coreanos – ainda – são imbatíveis. 

Quando vemos Zunba e seus companheiros de time jogar, fica evidente o alto 

nível de habilidade individual e do time. Assistir a Coreia do Norte performar em uma 

partida competitiva faz o jogo parecer fácil. No entanto, será que o observador não-

letrado ao jogo acha o mesmo? Cabe aqui um convite da maior importância ao leitor. 

Ao fazer a leitura do código QR abaixo, um vídeo será tocado no dispositivo. O pedido 

é quase um pré-requisito à continuidade da leitura, de modo que as primeiras 

observações acerca da estrutura de regras e elementos de game design – por sua vez, 

basilares ao que concerne a esse capítulo, a saber, a reflexão acerca da experiência de 

jogar um FPS como OW – possam ser melhor compreendidas. O leitor pode, se assim o 

desejar, ver trechos espaçados da introdução no sentido de ter uma ideia mais geral do 
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que estamos falando até o momento. No entanto, recomendo que pelo menos os 

primeiros trinta minutos sejam vistos integralmente67. 

 

QR Code 01: Final da Overwatch World Cup 2017. 

O filme publicitário auxilia a construir o Stimmung (GUMBRECHT, 2014) da 

situação: é a final do mundial. Jogadores posam para a câmera, a audiência vibra pela 

presença de seus ídolos, telões imensos oferecem a transmissão a uma arena lotada de 

espectadores. Mais populosa ainda é a transmissão online, feita pela Twitch. O chat 

apresenta uma sucessão frenética de mensagens curtas e repletas de emoticons, e dada a 

recorrência desse tipo de comunicação, talvez seu regime de atenção já forneça um 

vislumbramento do fenômeno como um todo. Tamanha a velocidade das mensagens, o 

chat mais se parece com uma plateia a gritar no estádio do que, efetivamente, um 

processo dialógico. É a final do mundial. 

Da bancada principal, o apresentador do espetáculo discute com os analistas 

detalhes da partida. Baseiam suas observações nos dados relativos às campanhas de 

ambas as seleções, no desempenho pessoal de jogadores, nas particularidades dos mapas 

e personagens escolhidos. Assim que contemplam aspectos gerais da partida a ser 

iniciada, há um curto intervalo comercial, onde os patrocinadores exibem suas marcas e 

associam-se aos valores partilhados pelo público-alvo.  

Ao retorno do show, os casters – narrador e comentaristas das partidas – são 

apresentados e o duelo se inicia. Os dois times começam a executar suas ações enquanto 

são exibidas perspectivas em primeira pessoa de alguns jogadores. A câmera é alternada 

para visões mais amplas do mapa, evidenciando as movimentações dos personagens. 

Pergunto ao leitor de pouco ou nenhum conhecimento acerca de jogos dessa natureza: o 

                                                           
67 Caso prefira, o leitor pode acessar o vídeo anexo no seguinte endereço: 

<https://www.twitch.tv/videos/187734567>. Acessado em 02/12/2017. 
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que você entende daquilo que se apresenta em imagem e som? Que impressões te 

causam as fights? Informalmente, as respostas obtidas com alguns pares apontam a uma 

confusão do objetivo das ações e um certo desconforto com a rápida sucessão de 

imagens e estimulações visuais. Evidentemente que o aspecto ligado à dimensão 

sensorial da recepção chama a atenção do espectador pouco acostumado à mídia. 

Tamanha é a inserção de efeitos visuais e sonoros que é praticamente impossível para o 

leigo – ou, de modo mais próprio ao meio, o noob ou newbie, isto é, o novato – 

distinguir o que se passa durante os embates entre times. Se o leitor que não conhece as 

regras e mecânicas de Overwatch e se dispôs a assistir pelo menos os minutos iniciais 

da partida em si, tal estranhamento parecerá óbvio. 

Consideramos, portanto, o letramento à mídia em questão como algo 

fundamental à experiência de jogar e à compreensão de tal fenômeno videolúdico que se 

faz cabível e necessário abordar as estruturas internas de Overwatch. Desse modo, a 

necessidade de ter aberto o presente tópico com uma descrição das regras e mecânicas 

básicas de Counter-Strike: Global Offensive se valida, pois temos com isso um 

parâmetro comparativo. Apesar de serem enquadrados em um mesmo gênero – first-

person shooters –, os títulos possuem distinções bem marcantes. É nessa perspectiva 

que reforçaremos a escolha de OW como um objeto que nos permitirá abordar a 

experiência de jogar um FPS de modo mais integral, contemplando, nesse âmbito, 

aspectos materiais e simbólicos que influenciam essa mesma experiência. 

Seguindo assim, Overwatch põe dois times de seis jogadores cada a se 

enfrentarem em diversos locais do mundo68, como, por exemplo, Inglaterra, Nepal, 

Japão, Egito e Austrália. Esses locais são reinterpretados à ótica da lore de OW, 

apresentando estruturas futuristas incorporadas a locais já conhecidos. Assim, as ruas de 

King’s Row apresentam uma grande escultura de Tekharta Mondatta de mãos dadas 

com uma criança. Esse personagem é um ômnico reverenciado no jogo como 

responsável por unir humanos e robôs. O ambiente in-game reflete um momento 

posterior a um evento ocorrido na história do jogo e que o curta animado “Alive” 

                                                           
68 O universo ficcional de OW está situado no futuro, no planeta Terra e em uma colônia na Lua. Em 

breves linhas, após os “ômnicos” – robôs singulares, autônomos (lembremos de nomia) e dotados de 

“consciência” – se rebelarem, um conjunto de agentes especiais foi convocado para zelar pelo futuro da 

humanidade. Com o tempo, as divergências fizeram com que a Overwatch – esse grupo de elite – se 

dissipasse. A história então aponta para o surgimento e fortalecimento da Talon, uma equipe terrorista que 

visa levar os humanos e ômnicos a um conflito. Assim, surge um convite para reunir os antigos membros 

da Overwatch, no sentido de combater as injustiças do mundo. 
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retrata69. Essa integração entre eventos no jogo em si e em seu universo ficcional não 

necessariamente dentro do software-game são constantes, seja através dos filmes, 

quadrinhos ou postagens oficiais nas redes sociais. King’s Row também apresenta barris 

de madeira, um típico pub inglês e os famosos ônibus londrinos, que em Overwatch 

flutuam sobre o chão. O cenário parece conflituoso entre as entidades orgânicas e 

robóticas, dadas as inscrições pichadas nas paredes: “Machines have no rights”, diz 

uma; “No more omnics”, diz outra. A figura 7 ilustra o descrito. 

 

Fig.: 07: Parte de King’s Row em Overwatch. 

A situação comunicacional acima é bastante característica à estratégia narrativa 

adotada em Overwatch70. A história não está dada por completo, mas se encontra em 

plena construção, distribuída em diversos espaços da web. Assim, o jogador mais 

participante assiste ao trailer e entende porque King’s Row possui aquelas pichações em 

alguns muros. Não que isso transforme significativamente sua experiência de jogo ao 

ponto de alterar os objetivos da partida, não. Os objetivos continuam os mesmos: vence 

                                                           
69 V. Overwatch – Alive Animated Short. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZyBUMabtslI>. Acesso em 02/12/2017. 
70 Não somente OW, mas outros jogos online como League of Legends e DOTA 2 têm escolhido essa 

forma de contação de histórias. O jogo foi lançado e é um sucesso, mas ainda está em desenvolvimento, 

bem como sua narrativa. O jogador acessa camadas da ficção em diversas mídias: curtas animados, HQs, 

atualizações do jogo em si etc. Assim, novos eventos e personagens são adicionados à história, 

enriquecendo e complexificando aquele universo lúdico. É uma forma interessante que a indústria do 

entretenimento tem desenvolvido atualmente, no sentido de apresentar o jogo muito mais como um 

serviço do que um produto. Para mais, v. How “Games as a Service” provides value to games. Disponível 

em <http://ubm.io/2FhJJ34>. Acessado em 02/12/2017. 
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quem conseguir adequar sua performance às exigências do sistema e sobrepujar os 

inimigos. No entanto, ao apresentar situações vividas pelos personagens em ambientes 

fora do jogo, a sensação de imersão pode ser enriquecida e até mesmo, de modo mais 

prático, influenciar a conduta dos jogadores in-game, através da escolha de determinado 

personagem e não de outro, por exemplo. 

Então Overwatch, ao contrário de Counter-Strike que nivela todos os bonecos 

igualmente sem qualquer precedente narrativo, personifica seus heróis e lhes fornece 

personalidade e motivações à ação, justifica suas habilidades a partir da sua história 

individual. Cada um dos – até a data dessa escrita – vinte e seis personagens do jogo 

possui uma razão de ser. O cuidado com a construção dessas linhas narrativas é 

característico aos personagens da Blizzard, mas em Overwatch isso é tomado com 

especial atenção à contemporaneidade. 

Dizemos isso pela percepção de que o cuidado na construção desses heróis visa 

algo a mais do que a ampliação e enriquecimento dos aspectos diegéticos. As decisões 

de narrativa e design parecem estar atentas às questões étnicas e LGBT, trazendo tais 

questões à comunidade gamer através de alguns personagens. De nacionalidades 

diversas, há heróis negros, latinos, asiáticos e brancos – além de seres fantasiosos como 

Winston, um gorila cientista, Zenyatta, um monge ômnico, Bastion, um robô consciente 

e sensível à singeleza da natureza. Todos são tratados em igualdade, sem qualquer tipo 

de prevalência no que diz respeito a uma ou outra etnia. Como exemplo, temos Tracer, 

de quem já falamos. A personagem é gay e isso se revela em um dos HQs 

disponibilizados no site oficial de OW. A história em Reflections71 traz como 

protagonista a jovem inglesa. No período do Natal, Tracer percorre a cidade para 

comprar um presente para sua namorada. Vale ressaltar essa personagem foi a primeira 

heroína desenvolvida no jogo e figura a arte principal de divulgação. É uma das 

personagens mais queridas pelos desenvolvedores e fãs. 

Esses pequenos exemplos auxiliam a perceber elementos distintivos de 

Overwatch perante outros jogos FPS. Ao fugir do simplório terroristas versus contra-

terroristas, humanos versus zumbis ou norteamericanos versus nazistas, OW traz 

questões relevantes ao atual contexto social. Mais uma vez, o mercado parece estar 

atento às demandas de sua clientela e, seguindo essa via, amplia seu poder de sedução a 

nichos de mercado antes pouco interessados no mata-mata de conteúdo ralo. O caso 

                                                           
71 Disponível em <http://bit.ly/2n1y01I>. Acessado em 02/12/2017. 
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aqui parece ser, efetivamente, tornar um FPS jogável e divertido a pessoas pouco 

acostumadas ao gênero. O curioso é perceber que isso se manifesta na dimensão de 

game design do produto, como veremos agora. 

Os vinte e seis heróis disponíveis dividem-se em classes, são elas: ofensivos 

(DPS, damage per second), defensivos, tanques (tanks) e suportes (onde se incluem os 

healers). Em miúdos, os DPS são responsáveis por infligir o máximo de dano no time 

adversário, são, por assim dizer, personagens de ataque. Defensivos são responsáveis 

por garantir a segurança dos demais e, em geral, ficam melhor posicionados em locais 

mais afastados do confronto direto (por exemplo, os snipers). Tanks consistem em uma 

classe com maior capacidade de suportar dano e, por esse motivo, funcionam como 

espécies de escudo para o time. Os personagens de Suporte, como sugere o nome, dão 

assistência aos demais jogadores e são, majoritariamente, responsáveis por curar os 

aliados ou aprimorar suas habilidades, de mobilidade ou potencial de dano. 

Essa estrutura básica de classes ou papeis deriva dos RPGs – sistema de jogo 

que a Blizzard já domina há décadas – e exige que haja uma certa sinergia como forma 

de aumentar a probabilidade de vitória. Isso quer dizer que o equilíbrio entre as 

mecânicas de cada personagem precisa estar em harmonia e funcionar verdadeiramente 

como uma equipe, caso contrário, a condição de vitória torna-se comprometida. Se o 

time só possui jogadores de ataque e nenhum healer, muito provavelmente não 

conseguirá sobreviver durante as fights. Por outro lado, se houver grande número de 

personagens de suporte, é provável que não haja poder de fogo suficiente para derrotar o 

time adversário. Se não há tanks, os heróis tendem a não resistir a muito dano direto e 

poderão perder as batalhas travadas com rapidez. 

Bonie Nardi (2010), ao examinar os papeis sociais em World of Warcraft – 

também produzido pela Blizzard –, sintetiza a questão das classes em jogos dessa 

natureza. Por mais que se trate de outro objeto, essa estrutura se repete em OW, com 

certos ajustes. Ela diz: 

Jogadores escolhem uma “classe” [...], cada uma com habilidades distintas 

das outras. Habilidades são divididas em classes de dano, nas quais armas e 

feitiços poderosos matam os monstros; classes tank de armaduras pesadas, 

que usam suas habilidades para chamar atenção dos monstros e evitar que 

estes ataquem os demais jogadores; e classes curadoras, que restauram 

jogadores assim que são atacados. Curadores deverão garantir a 

sobrevivência dos tanks, sem os quais o grupo muito provavelmente irá 

perecer72 (NARDI, 2010, p. 15).  

                                                           
72 T.N.: “Players choose a ‘class’ [...], each of which has its own distinctive skills. Skills are divided into 

damage classes, whose powerful weapons and spells kill the monsters; heavily armored tank classes 
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Portanto, considerar alguns pontos da discussão acima nos capacita a 

contemplar, mesmo que de relance, a complexidade do sistema de Overwatch. Se nos 

lembrarmos da final do campeonato mundial, veremos todos esses papeis muito bem 

definidos e cumpridos à maestria por cada jogador. Os players de ataque e tanks na 

frente de batalha, os defensivos e suportes na backline, dando condições de avanço e 

resistência aos teammates. Então percebemos que, além de serem construídos com base 

em histórias individuais, os heróis possuem papeis a serem desempenhados na estrutura 

interna do jogo. Se a equipe objetiva vencer, é recomendado que essa composição do 

time respeite alguns princípios do game design73. Desse modo, as mecânicas dos 

personagens, combinadas às dinâmicas dos jogadores poderão produzir resultados que 

conduzirão o time à vitória. E se estamos tratando de um jogo competitivo, esse 

objetivo não é algo menor.  

 

4.3 PROJETANDO EXPERIÊNCIAS DISTINTAS EM PRIMEIRA PESSOA 

Ao transpor a visão para a primeira pessoa, o jogador percebe o ambiente digital 

através da perspectiva de seu personagem. As mecânicas dos jogos em first-person, 

portanto, exigem do usuário uma coordenação entre olhos e mãos que, por sua vez, 

auxiliarão na criação das condições necessárias à experiência. O conhecimento das 

formas de interação – tanto das regras quanto dos comandos técnicos – permite que a 

fronteira do círculo mágico possa ser mais facilmente mantida, conforme conceitua 

Alisson McMahan (2003) com seu conceito de deep play. Desse modo, ao assumir os 

olhos do avatar, a percepção visual parece associar-se muito mais ao jogador sendo o 

personagem que ao jogador controlando esse mesmo personagem, como no caso das 

perspectivas isométricas ou em terceira pessoa. 

Enquanto não mergulhamos mais a fundo nessas relações entre fazer e padecer 

(DEWEY, 2010) promovidas pela sensação de imersão, cabe melhor compreender as 

estruturas de design em Overwatch que possibilitam experiências distintas de 

jogabilidade. Seguindo a linha do tópico anterior, a fusão de elementos dos FPS com 

RPGs possibilitam uma maior abrangência de público. Grosso modo, mesmo que a 

pessoa não seja boa de mira em videogames, ela pode ter uma experiência agradável e 

                                                                                                                                                                          
which use their abilities to gain the attention of the monsters to keep them from attacking others; and 

healing classes which restore players as they are attacked. Healers must ensure the survival of tanks, 

without whom the group will almost certainly perish”. 
73 Isso não exclui a possibilidade de vitória em outros casos, como um time composto exclusivamente de 

personagens ofensivos, por exemplo. Por isso, no que concerne a esse fator especificamente, falamos em 

maior probabilidade de vitória, excluindo qualquer compreensão determinista. 
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divertida. O jogo consegue dar condições para que essa satisfação do cliente ocorra, 

mesmo que esse não possua as habilidades comumente requeridas pelo gênero de tiro 

em primeira pessoa. 

Cabe, nesse sentido, primeiro compreendermos aspectos básicos da interface, 

como descrito na figura 08. 

 

Fig. 08: Interface de jogo de Overwatch. 

A imagem acima é a perspectiva de McCree, um típico cowboy do velho oeste 

norteamericano que, no jogo, figura entre os personagens ofensivos. As caixas brancas 

com números foram inseridas para fins didáticos, como forma de facilitar a 

compreensão da interface do usuário.  

Pormenorizando cada uma delas, o box 1 apresenta basicamente o personagem 

escolhido e a barra de vida. Sabemos num relance o quanto de HP – health points, 

pontos de saúde ou de vida – o personagem tem no momento. No caso, McCree possui 

200 pontos de vida no total, mas outros personagens como o gorila Winston, Reinhardt 

ou D.Va, por exemplo, possuem mais HP – respectivamente 500, 500 e 600 –, o que 

justifica suas classificações como tanks. 

A caixa de número 2 corresponde à arma utilizada e às habilidades peculiares ao 

personagem. Cada um dos heróis já possui sua gear própria, não sendo possível, por 

exemplo, utilizar a arma de um inimigo abatido. Inferimos, nesse sentido, que o 

conceito de cada um desses chars – characters, personagens – abarca não somente a 

aparência visual, mas também suas próprias mecânicas. Desse modo, os personagens 

possuem habilidades particulares que podem ser usadas pelo jogador e que necessitam 
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de um tempo de recarga (cooldown). A imagem que observamos nos serve de exemplo. 

McCree possui duas habilidades: uma de mobilidade – o cowboy realiza um rápido 

rolamento – que pode funcionar para evadir ou imergir em um conflito, desviando das 

balas e recarregando a própria arma, e outra de stun – granada estonteante ou flashbang 

–, isto é, ocasiona um curto período de tontura nos personagens inimigos, resultado na 

incapacidade temporária do jogador adversário controlar seu avatar. No caso da 

primeira, ela está disponível para uso: o botão na interface está visível ao usuário, bem 

como a tecla responsável por sua ativação; a segunda habilidade, por outro lado, está em 

cooldown ou recarga, exigindo um período de nove segundos até estar novamente 

habilitada. Com um rápido movimento de olhar naquela região da tela, o jogador sabe 

se já pode se valer de determinada ação ou se é necessário dar um tempo maior até que a 

mesma esteja disponível. Podemos dizer que o botão, quando visível propicia – affords 

– seu uso, enquanto a contagem regressiva indica claramente que ainda não está 

disponível. 

Ainda na descrição, a caixa 3 diz respeito à “habilidade suprema” de cada herói. 

A porcentagem no centro do botão indica o quanto essa habilidade foi carregada. Ao 

passo em que inflige dano nos adversários, cura os aliados, bloqueia dano, entre outras 

ações relativas às particularidades de cada um dos chars, esse medidor é carregado mais 

rapidamente. A habilidade suprema seria uma espécie de superpoder que cada herói 

possui e que podem ser utilizadas pelos jogadores para finalidades diversas: fornecer um 

aumento temporário dos pontos de vida, ativar uma mira automática, causar uma grande 

explosão e eliminar aqueles inimigos que estiverem sob seu alcance, disparar uma 

barreira de foguetes, congelar os adversários e impossibilitar que se movam, silenciar 

todas as suas habilidades e deixá-los apenas com as funções básicas de movimentação e 

tiro, enfim, são vinte e seis ults – como também são chamadas as habilidades supremas 

–individuais e distintas, que podem ser combinadas entre a equipe para obter vantagens 

no fluxo da partida. 

O box 4, por sua vez, informa ao jogador quem ele eliminou e qual sua 

participação nos danos ou se ele próprio foi eliminado e por quem. Além disso, informa 

as pontuações de habilidade suprema ganhas quando se realiza determinadas tarefas 

como permanecer no ponto de controle74 ou acompanhar a carga75, por exemplo. 

                                                           
74 Em alguns mapas, o objetivo é dominar determinadas áreas. Tais áreas em específico são chamadas 

pontos de controle – control points ou CPs – e são delimitadas por margens na interface. O objetivo 

básico é expulsar todo o time adversário dessa área e impedir que o mesmo ocupe aquele local. Conforme 
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Já perto de concluirmos a descrição da interface básica de OW, a caixa 5 

corresponde às informações da partida como um todo e não do jogador em particular. 

Em uma solução gráfica simples e eficiente, o player sabe o tempo de partida restante, 

seu objetivo principal e o andamento de sua missão, ou seja, qual a porcentagem de 

dominação do ponto de controle ou em que ponto está a condução da carga. 

Por fim, o lado esquerdo da tela é a parte destinada à comunicação dos times. É 

ali que ficam registradas as expressões dos personagens, como saudações, pedidos de 

cura, chamados para reagrupar, informações sobre o carregamento de ults, 

agradecimentos, linhas de fala (adquiridas nas loot boxes) relativas a cada um dos 

heróis, além do próprio chat escrito (no caso do PC). É interessante atentarmos à 

solução que os designers encontraram para congregar tantas necessidades 

comunicacionais em uma tela, tornando-as facilmente acessíveis ao usuário. A figura a 

seguir mostra a roda de comunicação incorporada ao jogo e acessível ao apertar e 

segurar de um botão ou tecla. 

 

Fig. 09: Roda de comunicação em Overwatch. 

                                                                                                                                                                          
o tempo passa, a porcentagem de dominação aumenta. Há um revezamento de turnos entre quem ataca e 

defende e vence o time que consegue capturar maior quantidade de CPs. 
75 Os mapas de carga – ou payloads – exigem que o time atacante conduza um carregamento por 

determinado percurso. Nesse caminho, o time defensor deve impedir que isso ocorra, derrotando os 

inimigos e ocupando determinados locais que impeçam a condução da carga. O time atacante possui 

determinado período para levar o payload até o ponto final do mapa, com alguns lugares intermediários 

que, ao serem alcançados, resultam em uma pontuação. Competitivamente, os lados são alternados e o 

time que na primeira rodada atacava, no segundo round passa a defender. Quem marcar mais pontos ao 

total, vence a partida. 
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Esse incurso pelos elementos visuais através da interface clareia a compreensão 

acerca das regras e mecânicas do jogo em questão. Ao mudar de personagens e papeis 

algumas alterações ocorrem na disposição das habilidades e, consequentemente, dos 

meios de ativação de tais recursos através dos controladores. Apesar disso, a forma dos 

olhos acompanharem os elementos na tela respeitam um certo ordenamento. Durante as 

frenéticas fights, em frações de segundo o olho percorre o centro da tela para ajustar a 

mira à cabeça do inimigo, a barra de vida para checar se continua na ofensiva ou recua 

para ser curado, a carga da ult e o cooldown das habilidades. As mãos simplesmente 

executam um conjunto de ações de modo quase automático. O tempo de resposta para 

uma dessas decisões tem de ser preciso. Nesse ritmo de jogo, qualquer hesitação muito 

possivelmente será punida pelo time adversário. 

A tela, figuramos, é essa janela que apresenta o ambiente e os reflexos das ações 

do jogador. A interface dispõe informações e essas são rapidamente percebidas e lidas 

pelos usuários que, imediatamente, ajustam seus comportamentos à necessidade que se 

apresenta. O leitor já deve perceber que não estamos falando de outra coisa aqui que não 

as relações da ergonomia com a interface humano-computador – HCI – abordados no 

capítulo anterior. O usuário lê e processa as informações em tela e, com base no que 

percebe e rapidamente avalia, age. O sistema capta tais ações, as transpõe em 

informações digitais e, imediatamente, apresenta seus efeitos em tela e sistema de som. 

A disposição dos elementos em tela propicia clareza e assimilação ao usuário. Input, 

processing, output. Esse processo recursivo parece acoplar jogador e jogo, usuário e 

sistema, criatura e ambiente. 

Por esse motivo a compreensão dos papeis exercidos no ambiente do jogo é tão 

importante para a manutenção do caráter lúdico da atividade. Se o aspecto agonístico 

está diretamente associado à experiência de jogar OW, é importante que haja uma 

espécie de acordo entre os jogadores de um mesmo time, caso contrário a experiência 

pode ser comprometida. Se a intenção for jogar conforme o script, é importante que os 

seis aquiesçam quanto às suas atribuições, desempenhando seus papeis como forma de 

aumentar as probabilidades de vitória de seu time. 

Portanto, a depender do papel assumido, o jogo parece “cobrar” uma postura 

condizente. Estar a par das funções atribuídas a si deriva, em grande medida, dos 

aspectos sociais inerentes aos jogos multiplayer online. Conhecer o sistema de regras e 

as habilidades que possui é algo exigente de estudo e familiaridade com as dinâmicas do 

jogo, onde aí se inclui a interface e a destreza na manipulação dos dispositivos de 
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controle. Assim, entender as potencialidades e fraquezas do avatar e agir em 

conformidade com os papeis adotados são fatores que apontam a diferentes experiências 

de jogo. Desse modo, as competências (sensoriais, cognitivas e motoras) indicarão a 

classe de heróis preferível a cada perfil de jogador. Enquanto um é mais preciso na 

mira, o outro pode ter mais noção de movimentação; um terceiro pode se sentir mais 

confortável exercendo emboscadas furtivas ao passo em que outrem prefere estar na 

linha de frente, protegendo os teammates. Em outras palavras, o enquadramento do qual 

faz parte apresenta um horizonte de expectativa (KOSELLECK, 2006) socialmente 

partilhado entre os jogadores. Estas deverão ser levadas em consideração a todo 

momento, se o sucesso nos confrontos for o objetivo. Nas palavras de Goffman (2012, 

p. 31), 

quando os papeis dos que participam numa atividade são diferenciados – o 

que ocorre frequentemente – a visão que uma pessoa tem daquilo que está 

ocorrendo será provavelmente muito diferente da visão de outra. [...] 

Interesses diferentes produzirão [...] relevâncias motivacionais diferentes. 

Enfim, toda essa engrenagem foi projetada para entreter uma grande massa de 

indivíduos e, ao que indicam os números em plena ascensão, os objetivos dessa missão 

vêm se cumprindo. A diferenciação de classes em Overwatch remete a distintas 

experiências de jogo. Tais modos de atuação estão interrelacionados e são dependentes 

entre si. A estrutura de game design, ao qual os avatares estão submetidos, propicia uma 

distinção de papeis sociais que devem ser assimiladas pelo jogador para que o jogo seja 

experienciado conforme o script. Se o jogador não entende o que se passa na partida, 

nem possui a destreza necessária para se movimentar, atirar, curar e proteger, muito 

provavelmente o jogo lhe parecerá confuso, vertiginoso e hiperacelerado. Portanto, é 

necessário haver um grau mínimo de conexão entre jogador e jogo para que um 

primeiro momento da experiência possa ocorrer. Nos termos da biologia, a condição de 

homeostase imposta pelo ambiente parece condicionada a uma aceleração das formas de 

perceber e agir. Goffman (2012), apesar de se referir ao jogo de xadrez, sintetiza bem tal 

questão: 

Um jogo como xadrez produz, para aqueles que podem segui-lo, um universo 

habitável, um plano de ser, um elenco de personagens com um número 

aparentemente ilimitado de situações e atos diferentes, para realizar através 

deles suas naturezas e destinos. Contudo, grande parte disso pode ser 

reduzida a um pequeno conjunto de regras e práticas interdependentes. Se a 

inteligibilidade da atividade cotidiana dependesse igualmente de um conjunto 

fechado e finito de regras, sua explicação nos proporcionaria um meio 

poderoso para analisar a vida social (GOFFMAN, 2012, p. 27. Grifos 

nossos.). 
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Apesar de cabível, a fala do autor canadense abre campo a uma reflexão 

sociológica mais ampla, algo que, em nosso contexto, não nos interessa em 

profundidade. Os esforços então precisam ser direcionados à compreensão de que 

diferentes classes induzem a diferentes papeis e, consequentemente, a experiências 

distintas. Essas mesmas experiências do jogo são vivenciadas a partir da performance. É 

o letramento no sistema de regras que contribui a uma certa acoplagem entre os sistemas 

orgânico e digital, manifestados em suas materialidades e mútuas afetações.  

Desse modo, após compreender as estruturas do sistema de regras, chegamos ao 

ponto em que o percurso convoca maior detalhamento de cada uma dessas distintas 

experiências que temos aqui defendido. Pois, se conseguimos perceber diferenciações 

nas formas de jogar, cabe indagar as variáveis intervenientes nessas modulações. 

Confiamos que isso tornará mais claro o percurso metodológico aqui adotado. Para isso, 

daremos mais passos em direção ao ponto central dessa espiral da experiência, 

perpassando as dimensões lúdicas, estéticas e materiais do fenômeno mais caro a essa 

tese: o ato mesmo de jogar. 

 

4.4 “WE’RE ALL SOLDIERS NOW”: EXPERIÊNCIAS DE UM COMPETITIVO 

EM FIRST-PERSON 

A frase acima é dita por Soldier: 76, um dos personagens centrais à história da 

Overwatch, logo quando é escolhido pelo jogador. A tela nos mostra o ambiente do 

mapa onde a partida ocorre e, na parte inferior, a perspectiva de sua arma. Essa posição 

da câmera in game é algo bastante característico aos jogos em primeira pessoa, como 

discutido no tópico anterior. A visão que o jogador tem na tela é o ponto de vista de seu 

avatar, e os controles exercidos pelo humano são imediatamente transpostos ao digital, 

como se estivesse no espaço simulado. E até que ponto, com efeito, não está? 

Os regimes de atenção que os FPS convocam fazem do usuário um observador 

direto da cena que se apresenta aos sentidos. É através da adequação do comportamento 

do jogador às mecânicas básicas do jogo que a experiência projetada poderá, mais 

facilmente, ocorrer. Segundo Salen e Zimmerman (2004, pp. 316-317), “em um jogo de 

tiro em primeira pessoa [...], a mecânica principal é o conjunto interrelacionado de 

ações de movimentação, mira, tiro e manutenção de recursos como vida, munição e 
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armadura76”. Essas possibilidades de interação criam padrões comportamentais nos 

usuários que, por sua vez, podem influenciar a experiência em si. 

Ao assumir os olhos de seu personagem, o jogador transpõe em gestos mediados 

pelos controladores o movimento do corpo – navegação pelo espaço –, da cabeça – 

percepção do ambiente ao redor –, além de desempenhar funções específicas como 

pular, atirar, agachar etc. Interessa notar que esse conjunto de comportamentos que o 

avatar executa se dá mediante os inputs do jogador no joystick ou periféricos do PC. Ao 

pressionar uma sequência de botões ou teclas, as ações transpostas ao digital geram 

outputs cognoscíveis ao humano inserido na redoma da atividade lúdica. Tal 

consideração evoca o conceito de performance e o associa à ideia de imersão, como 

variáveis intervenientes à experiência de jogar.  

Se faz necessário, portanto, evidenciar com propriedade os pontos de interseção 

entre tais conceitos, de modo que o pensamento que aqui se firma seja claro ao leitor. 

Assim, a performance é aqui evocada principalmente com base nos estudos de Richard 

Schechner (2003; 2011), Paul Zumthor (2010), Erving Goffman (2009, 2012), Jorge 

Cardoso Filho (2010; 2014), entre outros autores. A ideia central é de ações no presente 

baseadas em convenções do passado e que, no momento em que se manifestam, podem 

reforçar, modificar e atualizar essas mesmas convenções. É, nesse sentido, um 

movimento recursivo entre diacronia e sincronia. 

A imersão como aqui nos concerne corresponde a uma sensação de 

preenchimento por uma outra realidade, lúdica e ilusória. Novamente, vale uma 

ressalva. Falamos dessa sensação não como uma espécie de bolha que exclui qualquer 

dimensão do mundo físico e não-lúdico ao sujeito imerso. Nos interessa compreender 

tal sensação muito mais como “(...) um processo de metacomunicação, uma dupla 

consciência em que o jogador está plenamente consciente da artificialidade da situação 

de jogo77” (SALEN; ZIMMERMAN, 2004, p. 451). Portanto, somos afeitos à 

compreensão de que estar imerso significa aquiescer às particularidades do círculo 

mágico sem necessariamente obliterar o ambiente ao redor, mas permitindo que o 

aparato sensorial e motor seja modulado em função da nova dinâmica instaurada na 

ludicidade. 

                                                           
76 T.N.: “In a first-person shooter game [...], the core mechanic is the set of interrelated actions of moving, 

aiming, firing, and managing resources such as health, ammo and armor”. 
77 T.N.: (...) a process of metacommunication, a double-consciousness in which the player is well aware of 

the artificiality of the play situation”. 



125 

 

Desse modo, é difícil sustentar a ideia de que a sensação de imersão consegue 

ser mantida se o jogador não possui as competências performativas exigidas pelo 

sistema. Quem tem alguma experiência em videogames sabe o quão frustrante é não 

assimilar os comandos ou não conseguir adequar a performance àquilo que o sistema 

exige. É como um míope tentando ler algo sem suas lentes de correção: não há conexão, 

não há troca, por mais que o texto seja de seu interesse. Em nosso caso, as lentes de 

correção podem figurar como esse domínio de ordem técnica, o repertório sensorial e 

comportamental que tem na percepção e memória muscular as condições adequadas à 

assimilação do que está posto em imagem e som e lhe exige ações. Parece que, de fato, 

o que McMahan (2003) propõe como viés não-diegético da imersão – vale recordar, o 

conhecimento dos controles e regras do jogo – possui validade. Se não há adaptação 

entre mídia e usuário, a experiência tende a não fluir da forma esperada e pode se tornar 

qualquer coisa de frustrante. 

Encaminhamos o pensamento no sentido de evocar a ideia figurada no canal de 

flow (CSIKSZENTMIHALYI, 1990), representado na figura 01. Como descreve o 

psicólogo húngaro, é característico ao estado de flow “(...) um senso de descoberta, uma 

criativa sensação transportar a pessoa a uma nova realidade. Conduz a pessoa a um 

nível mais elevado de performance (...)78” (CSIKSZENTMIHALYI, 1990, p. 74). Ou 

seja, ao desenvolver as competências performativas requeridas pelo sistema e, noutra 

via, o sistema, ao fornecer feedbacks que satisfaçam as expectativas desse usuário, há a 

possibilidade de que se construa um estado de fluxo, no qual a atenção – essa energia 

psíquica – é ordenada de modo a envolver o aparato sensorial, motor e cognitivo, 

gerando resultados agradáveis. 

Assim, em Overwatch, quando o jogador assume os olhos da graciosa Mercy – 

uma cientista, responsável por curar ou amplificar o dano de seus aliados – ou do 

impiedoso assassino Roadhog – um “fora-da-lei” cuja reputação é de crueldade e 

violência gratuita –, espera-se dele um conhecimento das mecânicas, de modo a gerar 

dinâmicas (HUNICKE; LeBLANC; ZUBEK, 2004) que favoreçam a condição de 

vitória. Seja pela precisão na mira ou pela facilidade em se movimentar por espaços do 

mapa, seja pela preferência em curar o time ou lhe servir de escudo, essa adequação se 

manifesta em primeira pessoa. O jogador observa o espaço na perspectiva de seu 

                                                           
78 T.N.: “(...) a sense of discovery, a creative feeling of transporting the person into a new reality. It 

pushed the person to higher levels of performance (...)”. 
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personagem e instaura seus comportamentos desde aí. Mas de que forma tal ponto de 

vista influencia a experiência? 

De imediato, o que vem à mente diz respeito ao direcionamento do olhar e seus 

desdobramentos sobre o corpo do jogador, sobretudo no que concerne a atenção. 

Christopher Moore (2012), ao refletir sobre jogos de tiro em primeira pessoa, aponta um 

caminho de observação através dos afetos e performance no e do jogador, 

respectivamente. O autor defende seu ponto destacando a dimensão relacional existente 

entre mídia e sujeito, na qual comportamentos são evocados, ocorrem estimulações 

sensoriais e estas, por sua vez, geram emoções que o jogador, nas condições habituais, 

irá investir, sustentando a atividade videolúdica. Os resultados dessa interação se 

manifestam também fisiologicamente, como diz: 

Afetos deixam um resíduo no corpo, uma impressão marcante que se 

acumula com tempo e prática, como uma memória muscular, 

produzindo tipos particulares de capacidades corporais para afetar e 

manter a possibilidade de ser afetado; [...] através dos processos de 

timing, repetição e memória adquirida pelo corpo em combinação com 

suas capacidades afetivas e cognitivas, o jogador cria algo novo. [...] 

Os movimentos do corpo do jogador são cruciais à performance do 

jogo79 (MOORE, 2012, p. 350). 

É interessante perceber a figuração dada pelo autor quando afirma que “afetos 

deixam um resíduo no corpo”. Parece que, de fato, a dimensão sensorial “texturiza” a 

experiência. O corpo, essa mídia que certamente não é transparente, mas opaca nas 

formas de estar e experienciar o mundo, confere o tom. O arranjo orgânico que detém as 

estruturas de consciência de cada um é um meio “marcável”, capaz de deixar e 

incorporar resíduos resultantes do ato de se lançar para lá do próprio perímetro. Isso já 

havia sido trabalhado por Dewey (2010) muitos anos antes, através da noção de 

experiência como resultado do equilíbrio entre fazer e padecer. Moore, portanto, dá um 

tom mais ilustrativo à ideia de que nas relações entre criatura e ambiente há mútuas 

afetações; ambos se marcam e produzem efeitos uns nos outros. 

Com base nessa percepção, algumas pesquisas foram realizadas no campo da 

Neurociência, no sentido de melhor observar a influência de jogos de ação em primeira 

pessoa na plasticidade do cérebro. É sabido que a ativação de determinadas regiões 

cerebrais causa efeitos sobre a estrutura fisiológica do mesmo órgão. Damásio (2012, 

                                                           
79 T.N.: Affects leave a residue in the body, a lasting impression that accumulates over time and practice, 

like a muscle memory, producing particular kinds of bodily capacities to affect and to retain the potential 

to be affected; (...) through the processes of timing, repetition, and memory possessed by the body in 

combination with their affective and cognitive capacities, the player brings into being something new. (...) 

The movements of the gamer’s body are just as crucial to the performance of the game.  
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2015) defende esse ponto, tendo as emoções como um fator da maior importância para a 

formação das estruturas mais elaboradas do raciocínio. Similarmente, Maturana e 

Varela (1995) relacionam o conhecimento com a percepção, a partir da postura de que 

essa mesma percepção não é simplesmente um ato de captar determinada realidade 

pelos sentidos, mas deriva de uma construção, na qual a estrutura interna do observador 

exerce influência direta. Mais recentemente, o trabalho de Hutchins (2000) apresenta a 

ideia de cognição distribuída, que corresponde a um arranjo de instâncias orgânicas e 

exteriores à criatura que, em articulação, produzem os processos cognitivos superiores. 

Em suma, o ponto em comum aqui é a noção de que os atos de perceber e aprender 

derivam de um movimento recursivo entre o interior e o exterior. 

Nesse sentido, os afetos não são meros detalhes. As marcas que o ambiente 

deixa no corpo podem ser atestadas na vida comum, quando, por exemplo, um cego 

desenvolve a capacidade de guiar-se através do som ou tato; um deficiente auditivo 

aprimora outros sentidos e, percebe nuances do som através de sua vibração. Enfim, o 

cérebro é esse órgão que, por sua natureza fragmentada em diversas áreas e 

interconectada através das sinapses, modifica sua plasticidade no sentido de fornecer 

condições adequadas de adaptação. Desse jogo que acontece durante a vida, a missão 

maior é garantir as condições de sobrevivência à criatura. 

Com isso em mente, alguns pesquisadores começaram a indagar os efeitos que 

os jogos de ação em primeira pessoa causam nas faculdades de atenção do indivíduo, 

com especial foco na atenção visual. Nesse sentido, estudos conduzidos na University 

of Rochester (GREEN; BAVELIER, 2003; GREEN; BAVELIER, 2006; DYE; 

GREEN; BAVELIER, 2009) fizeram diversos experimentos para conseguir mensurar 

tais efeitos. Resulta desses esforços, a compreensão de que jogos de ação podem alterar 

a atenção e as habilidades visuais dos indivíduos. Ao conduzir testes em laboratório 

durante algumas semanas, os autores notaram – e essa percepção se repetiu em todos os 

estudos citados – que o processamento de informações tanto na parte central quanto na 

periferia da visão é superior em jogadores de videogames ao estilo de Overwatch. Outro 

aspecto interessante diz respeito ao aprimoramento da capacidade de distinguir os 

objetos da visão (os alvos, por exemplo) dos elementos de distração. Isso nos faz pensar 

que a atenção ao campo visual e a seleção dos elementos que aparecem à consciência – 

ou seja, distinção entre objetos e distrações – é superior nos jogadores de FPS. 

Materialmente, dentre as áreas do cérebro que se ajustam com maior proeminência estão 

o córtex parietal (responsável pela orientação da atenção), o lobo frontal (voltado 
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principalmente à sustentação da atenção) e o anterior cingular (alocação e regulação da 

atenção para resolução de conflitos e tomadas de decisão). Em um dos papers 

publicados durante o andamento da pesquisa, os autores afirmam: 

Foi relatado que jogadores de videogame demonstraram um aprimoramento 

da coordenação mão-olho, aumento do processamento visual na periferia, 

melhoria nas habilidades de rotação mental, maior atenção dividida e melhor 

memória visuoespacial. (...) Jogar videogames de ação aprimorou a 

performance em tarefas destinadas a medir diferentes aspectos da atenção 

visual, incluindo a habilidade de (a) distribuir atenção através do espaço, (b) 

desempenhar tarefas duplas com eficiência, (c) rastrear diversos objetos 

móveis de uma vez, e (d) processar fluxos de estímulos visuais brevemente 

apresentados80 (DYE; GREEN; BAVELIER, 2009, p. 4). 

Assim, no caso de nosso objeto, o letramento ao sistema de jogo de Overwatch 

parece produzir não somente efeitos sobre o aprendizado de regras e formas de exercer 

controle sobre os personagens. Ao ter em mente que a experiência pode afetar o corpo 

de maneira tal que “resíduos” são deixados nas faculdades de atenção, a complexidade 

da questão que se apresenta a nós parece aumentar. A partir do momento que o jogador, 

em estado de flow, assimila e “restaura” comportamentos como forma de sustentar a 

atividade lúdica, percebemos indícios de que um jogo interno, de ordem somática, está a 

ocorrer na criatura em situação. 

Isso se constata na própria experiência de jogo. Como parte de nossos 

procedimentos metodológicos consiste na própria experiência de jogo, diversas horas 

foram dispendidas a Overwatch. No Playstation 4 ou no PC, pude jogar com todos os 

personagens, seguindo a convocação projetada pelo game design. Desse modo, me pus 

em distintas sessões de gameplay: as menores com cerca de 15 minutos de duração e as 

maiores com até quatro horas ininterruptas. Diferentes disposições corporais foram 

adotadas: algumas mais próximas da tela (cerca de 50cm) e outras mais distantes (cerca 

de 2m). De tempos em tempos, fiz espécies de “rastreamentos corporais” para verificar 

meu estado81. Notei que, após cerca de meia hora de jogo – sobretudo quando próximo à 

                                                           
80 T.N.: Video-game players have been reported to show improved hand-eye coordination, increased 

visual processing in the periphery, enhanced mental-rotation skills, greater divided attention, and 

enhanced visuospatial memory. (...) Playing action vídeo games enhances performance on tasks thought 

to measure different aspects of visual attention, including the ability to (a) distribute attention across 

spance, (b) efficiently perform dual tasks, (c) track several moving objects at once, and (d) process 

streams of briefly presented visual stimuli.  
81 Acerca disso, o procedimento foi próximo a uma prática meditativa. Antes de iniciar uma sessão de 

jogo, permanecia quieto por cerca de dez minutos, com a atenção voltada à respiração. Após algum 

tempo, já após algumas partidas, repetia o exercício para verificar como minha mente e corpo 

propriamente dito haviam reagido. Por mais questionável que o procedimento possa parecer, me foi 

possível atentar a uma variação de estado. Essa abordagem, reconheço, ainda é embrionária. No entanto, 

pode ser retomada em um contexto de maior controle e precisão de dados, utilizando, por exemplo, 

trackers biológicos como Fitbit, Apple Watch ou dispositivos dessa natureza. 
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tela – meus olhos estavam tão impactados pelos estímulos visuais que continuava 

sentindo pontos luminosos mesmo os tendo fechados. Assim também, os globos 

oculares se movimentavam involuntariamente, como que frívolos e inquietos. A 

respiração era mais acelerada e o coração parecia pulsar mais rapidamente. Não 

queremos dizer que jogar durante determinado período causou um estado incontrolável 

de excitação, mas certamente o corpo teve de modificar seu estado para encontrar uma 

situação de equilíbrio perante os obstáculos impostos pelo ambiente. 

Assim, a excitação gerada nas fights ocasiona um rearranjo de todo o sistema de 

atenção. Durante as batalhas em si, há diminuição de frequência de piscadas das 

pálpebras, espasmos involuntários em músculos da face, o olho tremula e em frações de 

segundos percorrem distintos elementos da interface – mira, barra de vida, habilidades e 

carregamento da ult –, tudo isso acompanhado de um conjunto de comandos 

freneticamente desempenhados nos controladores.  

O ritmo se altera quando o personagem morre. Parece que o corpo relaxa um 

pouco nesses “renascimentos”. Em momentos assim, a atenção visual se permite ser 

mais abrangente e relaxada, o olho sai da tela e se direciona a regiões da interface para 

acompanhar a batalha que, em outro local do mapa, ainda está a ocorrer. Interpretando 

as informações no display, o jogador sabe se seu time tem ou não a vantagem, se ainda 

vale a pena lutar por aquele ponto ou se é melhor repensar a estratégia para ter mais 

condições de vencer a próxima batalha. Nas fights em si, a visão é estreita: o centro da 

tela é, majoritariamente, o ponto de retenção do foco. O olho mapeia com muita rapidez 

as informações necessárias à sobrevivência no digital, mas o regime de atenção é focado 

na visão do personagem. 

 Tais situações nos fazem lembrar da proposição de Torben Grodal (2003), 

quando apresenta quatro estágios que envolvem o ato de jogar um videogame: 

percepções, emoções, cognições e ações. Não são elas primazes umas às outras, mas se 

articulam em paralelo para que a experiência de jogo possa ocorrer. Tal é o tipo de 

convocação da atenção feita por Overwatch: enérgica, focada, repleta de estímulos 

visuais e sonoros que até parece não haver espaço na percepção para qualquer outro 

evento que não o jogo em si. 

Distinto da jogabilidade direta, há um outro tipo de experiência com o jogo. 

Como dito anteriormente, as streams são verdadeiros palcos nos quais influenciadores 

digitais, jogadores profissionais e organizações exibem partidas para milhares – por 

vezes milhões – de espectadores. Nesse contexto, o consumo do jogo se dá através da 
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posição de observador. O streamer – em geral uma pessoa com habilidades avançadas – 

congrega seguidores, exibe sua skill, conversa com os fãs, recebe doações em dinheiro, 

enfim, articula uma comunidade com partilhas simbólicas próprias a qualquer 

agrupamento social. Esses grupos comungam uma linguagem e um modo característico 

de expressão via chat, acompanham as exibições de seus jogadores favoritos e 

experimentam o jogo por uma outra perspectiva que não a performance do jogar em si. 

Acerca disso, há um caso que merece atenção por unir os estudos ligados à 

percepção visual quando in-game à experiência de jogo via streaming. Um dos 

jogadores mais populares de OW, Kephrii, iniciou a exibição de suas partidas via 

Twitch como faz quase que diariamente. Os seguidores, ao receberem a notificação de 

que um dos mais populares snipers tinha conectado, logo entraram para assistir. Até aí, 

tudo seguindo conforme o previsto. No entanto, essa stream foi aberta com um 

propósito maior que somente exibir as partidas. Havia, naquela ocasião, um motivo 

especial para compartilhar com os fãs. Kephrii, atendendo a perguntas dos seguidores 

acerca de como ele conseguia realizar seus flick shots82, adquiriu um eye tracker83, isto 

é, um rastreador do olhar, que exibe, em tempo real, onde na tela os olhos do jogador 

estão mirando. Desse modo, utilizou o dispositivo e respondeu dúvidas dos fãs. 

Ao observarmos essa ocasião em uma perspectiva menos descritiva e mais 

reflexiva, algumas particularidades nos chamam atenção. Primeiramente, a modulação 

da experiência quando o jogador sai dos controles e se relaciona com o jogo a partir da 

performance de um outro, considerando a relevância social que lhe é atribuída. Isso em 

si já nos direciona a perceber que um novo regime de atenção se instaura. O observador 

não tem a necessidade de acompanhar todas as informações da interface no sentido de 

garantir suas condições de permanência na atividade lúdica. Sua postura parece muito 

mais a de um torcedor em um estádio. Sua “voz” se funde a milhares de outras “vozes” 

em um chat quase inebriante, tamanha a quantidade e velocidade das mensagens. 

                                                           
82 Flick shots são tiros precisos realizados com um tempo de resposta mínimo. Em milissegundos, o 

jogador que flica consegue ajustar a mira com precisão sobre um alvo fora do ângulo de visão mais 

próximo. São façanhas conseguidas pelos jogadores mais habilidosos. No caso de um sniper, essa 

destreza é de fundamental importância, pois permite acertar a cabeça – causando maior dano – de alvos 

em movimento em um curto espaço de tempo. 
83 Basicamente, a tecnologia por trás desse sistema consiste em um conjunto de iluminadores e câmeras 

embutidos em um dispositivo que é instalado na base do monitor para onde o jogador olha. Os 

iluminadores lançam raios invisíveis a olho nu, que, ao encontrarem a retina do sujeito, são refletidos. As 

câmeras detectam essa reflexão e, com base nisso, determinam com precisão e em tempo real para que 

local na tela o olhar está apontando. Especificamente, o eye tracker usado por Kephrii é o Tobii Eye 

Tracker 4c. Para mais informações, v. This is Eye Tracking. Disponível em 

<https://www.tobii.com/group/about/this-is-eye-tracking/>. Acessado em 03/12/2017. 
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Nesses espaços, como dizem, the “zuêra” never ends. Tais brincadeiras indiciam 

reforços da partilha simbólica desses agrupamentos sociais e nos fornecem pistas do 

espaço de experiência (KOSELLECK, 2006) em questão. Enquanto vê ou posta algo em 

suas redes sociais, ouve alguma música, conversa com os amigos, assiste um vídeo, a 

stream está lá, a receber parcelas de atenção do espectador. 

Outro aspecto válido de ser destacado é a sofisticação dos dispositivos que 

possibilitam, de algum modo, quantificar a performance do jogador. Seja através do eye 

tracker, indicando os locais da tela que mais receberam atenção do jogador ou dos 

dados coletados in-game (quantidade de dano causado, porcentagem de acerto de tiros, 

quanto de cura foi feito, o tanto exato de dano bloqueado pelos escudos e mais uma 

miríade de informações), o desempenho desse player está quantificado em minúcias. 

Isso sugere novas apropriações, sobretudo no cenário competitivo, e possibilita que 

analistas, treinadores e os próprios jogadores observem com exatidão os pontos a serem 

aprimorados. 

Acerca disso, é de se confessar certo incômodo no que diz respeito a essa 

compreensão tão passiva da performance – da maneira como a temos aqui abordado – 

como algo quantificável. Ao percebermos que o termo reserva mais sentido que sua 

utilização no senso comum, o questionamento acerca da possibilidade de quantificar os 

“comportamentos duas vezes experienciados” (SCHECHNER, 2011), é inevitável. 

Aceitar isso sem qualquer reflexão nos faz perguntar: a experiência, então, pode ser 

quantificada? Essa pergunta nos leva a outra, ainda mais basilar: de que “experiência” 

estamos falando? Ou ainda, mais diretamente: a performance, no sentido que aqui se 

apresenta, pode ser mensurada em números? Por ora, não cabe alongar esses 

questionamentos, mas abrimos flanco a possibilidades de investigação em um momento 

posterior. 

Retomando, é no próprio ato de jogar um videogame que a performance do 

jogador – quando no papel de jogador e não de espectador – se manifesta. Ao 

desenvolver competências sensoriais, cognitivas e motoras, ambos, jogo e jogador, 

partilham uma relação que se retroalimenta no que corresponde às entradas, 

processamentos e saídas de estímulos e ações. Novamente, há algo entre uma e outra 

instância que nos faz afirmar que a experiência de jogo ocorre precisamente nesse 

intermédio. Assim, para que ambos os sistemas se acoplem, um conjunto de scripts vem 

à baila. Os interpretamos no jogador como vivências pretéritas, manifestadas no 

presente a partir de uma gramática gestual evocada quando em situação; no jogo, são as 
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estruturas do sistema computacional, manifestadas na linguagem de programação, 

algoritmos e possibilidades de ação fornecidas ao usuário. 

Nesse sentido, é bastante comum aos jogadores de FPS configurarem seus 

controladores de uma forma que melhor se adapte a seus modos de jogo. Sensibilidade 

da mira, remapeamento de botões, modificações na interface como formato e cor da 

mira, enfim, todos esses ajustes podem ser feitos conforme a preferência do jogador. 

Não à toa, uma pergunta comum nas streams feitas pelos jogadores profissionais diz 

respeito à config – essa personalização dos comandos – utilizada.  Mais uma vez, o 

domínio técnico figura como uma variável interveniente à experiência de jogo. Pois se o 

jogador é mais adaptado a uma alta sensibilidade na forma de direcionar seu olhar in 

game, dificilmente conseguirá performar de maneira satisfatória se seus comandos 

forem vagarosos. Similarmente, se um personagem exige que o jogador se movimente 

rapidamente pelo cenário, este pode, por exemplo, alterar o comando de pulo do teclado 

para um botão embutido no mouse, facilitando seu acesso àquele recurso. 

Essa discussão já nos insere no âmbito das materialidades. Vemos agora, com a 

clareza que nos cabe, a “opacidade” da mídia. Já não vale conceber a experiência de 

jogar como atividade puramente hermenêutica, como algo exclusivo da ordem da 

interpretação. A compreensão transpõe esse limite e se insere também no domínio da 

ergonomia e usabilidade, das apropriações que a criatura faz de seu ambiente, onde aí 

está incluído o dispositivo de controle como objeto físico, manipulado pelo jogador 

como forma de dar condições básicas à experiência. 

Dizer isso é aquiescer quanto às affordances (GIBSON, 1979) do objeto e do 

sujeito, em interação mútua. As propriedades e qualidades desses dispositivos técnicos 

propiciam determinados usos e é nesse sentido que a experiência sofre influência dos 

aspectos materiais da mídia. 

Recorremos, novamente, a uma pormenorização dos dispositivos de controle 

para iluminar a questão. Quando no computador, as teclas W, A, S, D respondem pela 

movimentação básica do personagem. Comumente, ao posicionar os dedos da mão 

esquerda sobre essas teclas (em geral, dedo médio no W e S, anelar no A e indicador no 

D), o polegar fica alinhado com a barra de espaço, responsável pelo pulo. O dedo 

mindinho, por sua vez, está livre para pressionar tanto o CTRL (agachar), quanto o Shift 

(uso de habilidade). Na configuração padrão, a outra habilidade pode ser ativada com a 

tecla E, com os mesmos dedos que respondem pela movimentação do personagem. A 

mão direita, em outro dispositivo, o mouse, controla a visão in game e, 
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consequentemente, a mira. A função do botão esquerdo do mouse, por padrão, é o tiro. 

O botão direito, por sua vez, atende a uma função complementar (como mira sniper, por 

exemplo). Apesar de parecer complexo, esse mapeamento de botões é bastante utilizado 

pelo gênero FPS desde que começou a ser possível utilizar o mouse para navegar pelo 

espaço digital. Então, esse conjunto de ações é de conhecimento do público há anos e 

quase não difere entre os títulos do mesmo gênero. 

Similarmente, no joystick – e aqui falaremos especificamente do Playstation 4 –, 

a gramática de gestos pouco se altera. Segurando o controle com as duas mãos, o 

jogador usa a mão esquerda para manipular o botão analógico do mesmo lado, como 

forma de controlar a movimentação básica. O analógico direito responde pelo free look, 

ou seja, pela visão do personagem in-game. Em geral, para ambos, são usados os dedos 

polegares. O design do controle faz com que os dedos médios e indicadores ocupem a 

parte de trás do dispositivo em si, acessando os gatilhos L1, L2, R1 e R2 (sendo “L” 

para left e “R” para right). Os gatilhos traseiros exercem funções semelhantes aos 

botões do mouse: tiro e tiro secundário (ou função ou habilidade complementar). Os 

botões L1 e R1, por sua vez, são responsáveis pelas habilidades de cada personagem. 

Assim, os polegares, que, como visto, são os dedos utilizados na movimentação e mira, 

também ativam outros botões na superfície do joystick. Quadrado, X, triângulo e bola – 

como chamados comumente no Brasil –, para a mão direita e as setas direcionais para a 

mão esquerda.  

As questões relacionadas à portabilidade, isto é, à emulação do mesmo jogo em 

plataformas distintas, é um desafio aos desenvolvedores. A forma como as funções são 

distribuídas pelos botões precisa ser feita sem que se altere as mecânicas do jogo, caso 

isso não seja feito de maneira adequada, a experiência do jogador pode ser 

comprometida. Em jogos de tiro em primeira pessoa, por exemplo, é bem mais fácil ter 

precisão na mira quando se utiliza teclado e mouse do que um joystick com seus 

analógicos (NATAPOV; CASTELLUCCI; MACKENZIE, 2009). Não à toa, parte 

considerável desse gênero nos consoles – incluindo aí Overwatch – oferecem assistentes 

de mira com ajustes finos e trava de alvo. Esses incrementos técnicos fornecidos ao 

jogador de joystick sugerem que a experiência dos FPS, com pleno controle do usuário, 

é mais propícia de ser alcançada no computador. Isso também é corroborado na 

pesquisa de Gerling, Klauser e Niesenhaus (2011), feita com jogadores de Battlefield: 

Bad Company 2, em computador e console. A afirmação sobre a maior adaptação do 

gênero a uma plataforma é factível na medida em que percebemos certos indícios, como 
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essa determinação da indústria que determina o cenário competitivo profissional de 

Overwatch como algo exclusivo para PCs. Ou seja, parece ser no uso de teclado e 

mouse que a skill do jogador pode ser plenamente desempenhada84. 

Assim, manuseando os dispositivos a seu alcance, o jogador se dirige a diversos 

mapas no fluxo de jogo em Overwatch. As partidas são encadeadas uma à outra no 

modo “jogo rápido” (quickplay), de modo que a situação de interação perdure. O 

sistema automaticamente combina jogadores de habilidades semelhantes (as mesmas 

são quantificadas em SR, skill points) e os distribui em dois times, como já apresentado 

anteriormente. Deriva dessa sequência de partidas um gatilho que brinca com as 

emoções do jogador. Grosso modo, se o player ganha, é comum querer jogar novamente 

para ser, mais uma vez, recompensado. Se perde, uma nova partida é a possibilidade de 

revanche. O jogo parece então jogar com a expectativa, desejo e satisfação do jogador. 

Alternadamente, o jogo parece ter sido projetado para causar um tipo de 

experiência de grande intensidade nas estimulações e respostas sensoriais, cognitivas e 

motoras. Assim, durante as fights, a demanda de atenção que o jogo requer é quase que 

total. Pensamos que esse objeto, quando bem assimilado pelo jogador, é bastante 

propenso a produzir um estado de flow (CSIKSZENTMIHALYI, 1990). A experiência é 

enérgica e beira um certo frenesi em determinadas situações. 

Apesar disso, não conseguimos identificar muitos elementos nas situações de 

jogo que conduzam a uma interrupção do continuum do tempo histórico ou biográfico 

(SEEL, 2014). Ou seja, por mais interessante que possa ser o universo de Overwatch, 

durante o gameplay em si, a experiência mais parece um contínuo bombardeio de 

estímulos e demandas somáticas do que algo que seja apreciado como “uma 

experiência” (DEWEY, 2010). É uma experiência ativa, marcante, produz satisfação às 

criaturas empenhadas na atividade, mas, de onde vemos, não convoca tanto a apreciação 

reflexiva, consciente. Nesse sentido, se a experiência estética está ligada ao equilíbrio 

entre o fazer e padecer (DEWEY, 2010), observamos indícios de uma primazia do 

primeiro sobre o segundo.  

Portanto, todo esse fluxo de mútua afetação nos permite contemplar 

particularidades da experiência de jogar um FPS comco tarefa ainda exigente de 

maiores desdobramentos. Ao escolher um jogo que agrupa elementos de jogos em 

                                                           
84 Isso não quer dizer que não existam jogadores talentosos no console. Existem pessoas que manipulam o 

joystick em FPS de forma muito habilidosa. No entanto, para o nível profissional, onde a exigência de um 

alto desempenho impera, o dispositivo precisa dar toda a condição para que o jogador desempenhe seu 

talento, gerando o mínimo ou nenhum entrave ao gesto pretendido. 



135 

 

primeira pessoa com mecânicas de RPG, resulta em um cenário competitivo dotado de 

estimulações visuais e sonoras e uma complexa rede de articulações do sistema de 

regras. Através de Overwatch foi possível imergir nas estruturas particulares não só do 

jogo em si, mas das convocações que essa mídia faz ao usuário, em suas competências 

perceptivas e performativas. Assim, o percurso nos fez contemplar alguns pontos para 

melhor compreender o que há nesse ato de experienciar um jogo de tiro em primeira 

pessoa. O caminho nos conduziu pelos estados de atenção requeridos pelo sistema, a 

performance adotada como resposta a essas demandas, as estruturas de design que 

arquitetam o conjunto de ações por parte do usuário, as disposições materiais que 

intervêm nesse processo, os impactos dessa mídia sobre o organismo e questões 

transversais a essas em particular.  

Tais questões não se esgotam no ato de jogar em si, mas, como vimos no início 

dessa jornada, tornam-se, cada vez mais, parte da cultura de toda uma geração. Novas 

modalidades esportivas, novos ídolos, novas legiões de torcida espalhadas por todo o 

mundo: indícios claros de rearranjos tecnossociais em pleno desenvolvimento. 
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5. UMA REVOLUÇÃO CASUAL 

Ao buscarmos em qualquer loja de aplicativos – seja App Store, seja Google 

Play – por “game”, os resultados são praticamente infinitos. Desse oceano quase infinito 

de jogos, o que vale a pena ser jogado? É fato que nosso incurso em jogos mobile já 

data de trabalhos anteriores (THOMAZ, 2015a; 2016a; THOMAZ; CARDOSO FILHO, 

2016), categorizando percepções no sentido de apontar às potencialidades da tela 

sensível ao toque como suporte lúdico. Nosso esforço então se recobra e é aprofundado 

na tese. Sabendo que mobile games não são um gênero midiático em si, mas mais uma 

plataforma que tem diversos dispositivos internos capazes de serem ordenados de modo 

a ampliar o repertório gestual do jogador, nos parece que o ato de jogar passa por 

modificações no que concerne à situação de interação humano-computador. 

Desse modo, os jogos selecionados trazem em si aspectos que permitem refletir 

sobre a potencialidade da tela sensível ao toque, da possibilidade de ser replicado em 

outras plataformas (computador ou consoles) e da exploração da disposição vertical de 

tela como um princípio de design. Óbvio que, mesmo dentre essas categorias, os objetos 

possíveis abundariam. É como o ato mesmo de examinar a experiência de jogar um 

videogame. Os caminhos que se abrem são muitos, interessantes e convidativos, no 

entanto, a decisão de um percurso envolve também a cisão com tantos outros. 

Nosso investimento, então, nos conduz a pensar nos jogos casuais, aqui tidos 

como objetos que tragam características próprias ao preenchimento das lacunas acima 

apresentadas. Esse panorama amplo nos permite discorrer sobre os celulares e tablets 

como uma das plataformas mais populares para emulação de jogos digitais, como 

vemos a seguir. 

 

5.1 INDÍCIOS 

A fila se prolonga no saguão de embarque e parte considerável das pessoas que 

ali aguardam utilizam seus telefones celulares. Aplicativos de fotos, trocas de 

mensagens, um e-mail é escrito, fones de ouvido deixam escapar um pouco do que é 

tocado no serviço de streaming de música... espaços de rede convergem em dispositivos 

particulares, de tamanhos similares à palma da mão. Varia o cenário, mas o quadro se 

repete: pessoas, celulares, outras pessoas, mais celulares. “Não temos wi-fi, conversem 

entre si”, diz a placa em um café, chamativa o suficiente para ser imediatamente 

fotografada e compartilhada em uma rede social. Curiosamente, os likes dados 

confirmam a relevância da mensagem para determinado nicho. A luz da tela nos olhos, 
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os dedos da mão sobre a tela, a emoção ao ler ou assistir algo, o tempo enxuto ritmando 

as relações contemporâneas; interações humano-computador reconfigurando as trocas 

mútuas da criatura com seu ambiente. 

A moldura que enquadra essas cenas é própria ao tempo do hoje. Assim, 

observar o grau de influência dos dispositivos técnicos sobre os modos de ser na 

contemporaneidade parece ser equivalente a olhar em um espelho. Mediados, 

hiperconectados: somos nós em redes. A abrangência dessas estruturações não se 

restringe ao digital, como algo etéreo ou escuso de uma dimensão física. Mais que isso, 

engloba conjunções materiais e disposições somáticas que tornam esses processos não 

somente algo de ordem lógica, mas os insere na redoma dos afetos, das sensações. Pois, 

conforme temos aqui demonstrado, estar no mundo é estar sujeito às marcas que o 

mundo irá deixar sobre si. Toda nossa ventura humana, nossa experiência, nos conduz 

ao fazer e padecer como algo próprio da vida. 

Nesse sentido, apreender as relações sociotécnicas como algo exclusivo à 

contemporaneidade não parece proceder. Como preconiza McLuhan (1999), todo nosso 

aparato sensorial está em constante reprogramação. O autor canadense defende essa 

postura antes da popularização da Internet, referindo-se às formas como os meios 

tornam-se espécies de extensões do homem. Apesar do tempo, a assertiva continua 

precisa. Criatura e ambiente, em situações de interação, afetam-se de forma a provocar 

reconfigurações uns sobre os outros.  

No entanto, chama atenção a velocidade e abrangência das mudanças. De toda a 

população mundial, são cerca de 4 bilhões de usuários de Internet, com plena condição 

de crescimento à medida em que a tecnologia fica mais acessível85. Ou seja, se a 

popularização do acesso à Internet e aos dispositivos móveis acarreta em maior número 

de usuários, não é necessário ser dotado de uma distinta capacidade dedutiva para ver o 

que se apresenta no horizonte. A aldeia global – nos termos de McLuhan (1999) – já se 

revela como uma realidade em pleno movimento de expansão. 

É nesse campo que norteamos os primeiros passos do presente capítulo. Ao 

aliarmos possibilidades técnicas às interações sociais, é impossível não notar 

reconfigurações nos modos de lidar com o ambiente circundante. Desse modo, as 

demandas sensoriais e cognitivas características à sociedade contemporânea, sobretudo 

                                                           
85 V. International Telecommunications Union. ICT facts and figures 2017. Disponível em 

<https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf>. Acessado em 

20/12/2017. 
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no que concerne à supressão do tempo e ampliação do espaço, são discutidas há décadas 

e por variadas perspectivas. Aqui, investimos inicialmente em uma reflexão mais ampla, 

acerca do contexto tecnossocial de nosso tempo, para, posteriormente, abrirmos campo 

a uma discussão relacionada ao uso de dispositivos móveis (celulares e tablets, 

especificamente) como videogames. 

Assim, a imagem descrita no parágrafo de abertura desse capítulo é algo trivial 

no fluxo de vida cotidiano. Tamanha é a incorporação desses dispositivos na vida 

nossa, que o conceito de midiatização figura como uma das traduções possíveis do 

fenômeno que se apresenta. Tratamos a questão a partir do uso da palavra incorporação, 

logo acima. Em linhas gerais, os processos interacionais se modificam quando as 

mediações já não se apresentam como um corpo estranho ao todo social. Não se trata de 

um simples influxo de dispositivos tecnológicos na sociedade. Midiatização traz em si 

uma dimensão interacional. Nesse sentido, José Luiz Braga (2012, p. 36) afirma:  

Entendemos que os processos comunicacionais associados não decorrem 

simplesmente da invenção tecnológica. É preciso um componente 

diretamente social no processo. Sobre a tecnologia disponibilizada é preciso 

ainda que se desenvolvam invenções sociais de direcionamento interacional. 

Essas invenções são, talvez, a parte mais importante da questão. 

A perspectiva do autor situa no social uma chave à compreensão do fenômeno. 

Se falamos em uma “sociedade midiatizada”, antes de mais nada, é preciso ter claro que 

o conceito não remete tão somente à aquisição dos dispositivos técnicos ou invenção de 

redes de comunicação, mas muito mais às apropriações desses mesmos dispositivos, 

onde se incluem as práticas sociais que emergem dessas relações. Por esse motivo, 

Braga (2012) destaca as invenções sociais, pois são elas que poderão produzir efeitos 

sobre o coletivo. 

Com isso em mente, nos recordamos das ideias de Sherry Turkle, ao apresentar a 

ideia de multilifing. Segundo ela, “a vida mista é uma combinação do que se tem on- e 

offline. Atualmente, queremos não somente satisfação na vida, mas em nossa vida 

mista. Nos movemos do multitasking ao multilifing86” (TURKLE, 2011, p. 160). A 

perspectiva que se apresenta a partir daí destaca muito mais a ordem psicológica dos 

efeitos da midiatização. O espraiamento desse sujeito em redes sociais digitais parece 

levar a uma reordenação dos modos de existir. Isso nos remete a um outro conceito, 

ainda mais antigo que a proposição de Turkle, em seu Alonge, Together, datado de 

2011. 

                                                           
86 T.N.: “The life mix is the mash-up of what you have on- and offline. Now, we ask not of our 

satisfactions in life but in our life mix. We have moved from multitasking to multi-lifing”. 
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Em The Protean self, Robert Lifton discorre sobre um self multifacetado como 

indício e resultado da rapidez característica à contemporaneidade. Este “ser proteano” é 

fruto de um contexto histórico mais amplo, ligado à mitologia grega e à deidade Proteu. 

Segundo Lifton (1999, p. 5), “se o self é um símbolo do organismo de um sujeito, o 

processo de ‘self proteano’ é a contínua recriação psíquica deste símbolo87”. Um dos 

pontos defendidos por Lifton (1999) ao longo de sua obra remete à emergente 

necessidade de uma organização plural de si como forma de estar adaptado ao espírito 

de nosso tempo. Vejamos: 

Minha convicção é de que certas manifestações do proteanismo são não 

somente desejáveis, mas necessárias ao futuro humano. [...] Proteanismo faz 

pressão contra a comunalidade humana, em oposição às divisões morais e 

psicológicas fixas e absolutas88 (LIFTON, 1999, p. 11). 

Assim, o processo de midiatização parece exponenciar o protean self, 

oferecendo múltiplas vias de ser em simultâneo. Como destaca o autor, 

O self proteano pode transcender tempo e espaço – contendo 

simultaneamente elementos de divergentes períodos históricos e igualmente 

divergentes locais culturais e geográficos. O self proteano não necessita estar 

apenas aqui ou lá, mas pode estar aqui e lá89 (LIFTON, 1999, p. 225. Grifos 

do autor.). 

Tanto a incorporação dos variados devices quanto as reconfigurações sociais 

provenientes dessas interações – isto é, a midiatização – tornam cada vez mais 

problemática a distinção desse “aqui e lá”, que uma vez se justificou um dado contexto 

cronológico e cultural. O cenário tecnossocial, como também apontando anteriormente, 

já se apresenta como algo híbrido. O perímetro que supostamente delimitava as 

instâncias on e off está em ruínas, ao passo em que os rearranjos das formas da criatura 

estar no mundo são cada vez evidentes. O digital nos parece, cada vez mais, natural. 

Sendo assim, pensamos nesse conjunto de aparatos como algo presente em 

nossos modos de viver. A angústia de se lembrar, ao sair, do celular que ficou em casa; 

as impressões auditivas de ouvir o telefone tocar mesmo quando ninguém liga; o gesto 

automático e inconsciente de desbloquear a tela e bloqueá-la novamente, como se fosse 

um tique nervoso. Para além dessas, outras manifestações também são perceptíveis: a 

                                                           
87 T.N.: “If the self is a symbol of one’s organism, the protean self-process is the continuous psychic re-

creation of that symbol”. 
88 T.N.: “My conviction is that certain manifestations of proteanism are not only desirable but necessary 

for the human future. […] Proteanism presses toward human commonality, as opposed to the fixed and 

absolute moral and psychological divisions […]”. 
89 T.N.: “The protean self can transcend time and space – to contain simultaneously elements from highly 

divergent historical periods and equally divergent geographical and cultural places. The protean self 

needs not be just here or there but can be here and there”. 
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facilitação da mobilidade urbana, as formas eficazes de realizar movimentações 

financeiras, a rápida troca de arquivos entre os usuários, o compartilhamento imediato 

de informações, enfim, a lista de possibilidades é tão vasta que fica até estranho pensar 

em determinadas atividades antes da Internet móvel. 

Pois é nesse contexto de sociedade midiatizada que o entretenimento aporta 

recursos massivos no desenvolvimento de projetos que usem o celular como plataforma 

de emulação de jogos. Isso não data de agora, mas encontra, nas possibilidades técnicas 

dos aparelhos atuais, um meio rico de possibilidades – e rentabilidade. Os dados da 

Entertainment Software Association identificaram, entre 2012 e 2013, um crescimento 

de 55% dos social games jogados em plataformas móveis (ESA, 2014). O aumento 

significativo fez com que os jogos sociais/casuais se tornassem, naquele ano, o gênero 

mais popular em toda a indústria de videogames. Atualmente, os jogos casuais ocupam 

o segundo lugar no ranking de gêneros mais populares, ficando atrás do FPS (ESA, 

2017). 

Esse cenário já havia sido antecipado por diversos pesquisadores e analistas de 

mercado. Dentre eles, destacamos Jesper Juul, que, em 2010, publica A Casual 

Revolution. Justamente por observar o potencial de crescimento da indústria de jogos 

para públicos outros que não aqueles já consolidados – isto é, os hardcore gamers, 

jogadores com vasta experiência –, o autor dinamarquês se debruça sobre as formas de 

projetar e jogar títulos menos exigentes de alto investimento de tempo, energia e 

recursos. Ainda nas páginas iniciais, reforça: “jogos casuais são uma espécie de 

revolução – uma reinvenção cultural do que um videogame pode ser, uma reimaginação 

de quem pode ser um jogador de videogame90” (JUUL, 2010, pp. 6-7). Essa expansão 

de público torna, ainda segundo Juul (2010), o ato de jogar como algo mais ligado à 

norma que à exceção na sociedade contemporânea. 

Assim, exemplificamos a postura acima para discutir alguns aspectos ligados às 

situações de jogo promovidas por esses aparatos. Consideremos o seguinte: uma 

senhora de meia idade começou recentemente a jogar Plant vs Zombies 2 (PopCap 

Games, 2013) em seu celular. Rapidamente aprendeu suas mecânicas e fez avanços 

significativos nos níveis iniciais. Ao progredir em uma sequência de fases curtas, obteve 

recompensas que mantiveram seus níveis de engajamento e interesse no jogo. Essa 

senhora nunca havia jogado nenhum videogame anteriormente, mas se diverte ao 

                                                           
90 T.N.: Casual games are something of a revolution – a cultural reinvention of what a video game can be, 

a reimagining of who can be a video game player. 
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manipular o celular e ver rapidamente os resultados positivos de suas ações. Se há algo 

que ela precise fazer no seu ambiente físico, simplesmente deixa o celular de lado e 

suspende o jogo, sem maiores prejuízos à atividade lúdica. Tempos depois, ela 

recomeça a jogar, mas a natureza do game não lhe exige um grande esforço para 

recordar onde parou ou o momento da narrativa no qual o jogo foi suspenso. 

Simplesmente, Plants vs Zombies 2 introduz novamente o jogador à fase ainda não 

concluída. Rápida e intuitivamente, a senhora retoma seu jogo, segurando o celular em 

uma das mãos e, com o dedo indicador da outra, manipula a tela. 

Quantas vezes já nos deparamos com cenas de enredo similar? Variam os 

personagens, cenários e contextos, mas o cerne é recorrente. O jogo casual preenche 

hiatos entre as atividades dos dias, entretém pessoas de variadas faixas etárias e, por não 

exigir dos jogadores uma vasta gramática de usabilidade, torna a atividade lúdica algo 

despretensioso, fugaz e divertido. O game design dos casuais parece ser projetado de 

forma a torná-los parte das atividades sociais mais rotineiras – considerando a 

característica de sociedade midiatizada como algo sintomático de nosso tempo – e, 

assim, fazer do círculo mágico algo sempre à mão, literalmente. Não queremos, 

entretanto, com essa literalidade do acesso ao espaço do jogo, afirmar que o aparato 

técnico é uma espécie de portal que imediatamente conduz o jogador a uma redoma de 

ludicidade. A dimensão que aqui trazemos à luz é relacional. Se insere, desse modo, no 

“entre” jogo e jogador e não é primaz a nenhuma das duas instâncias em particular. 

Portanto, com indícios claros de que os dispositivos móveis são uma presença 

cada vez mais naturalizada no social e incorporada aos modos de ser contemporâneos, 

emerge a necessidade de lançar o olhar às formas como a experiência de jogo ocorrem 

nesse contexto. O interesse se justifica quando atentamos às possibilidades de criação e 

interação que os mobile proporcionam. O que está em jogo quando o toque na tela se 

converte em ação no digital? Considerando a mobilidade desses aparelhos, de que modo 

se instaura o regime de atenção apropriado à fruição do objeto-jogo? Quais os recursos 

disponíveis e de que modo são chamados em causa para projetar experiências 

interativas? Questões apresentam o caminho à reflexão. 

 

5.2 TOQUE NA TELA, AÇÃO NO DIGITAL 

O título desse tópico faz referência a um esforço empreendido anteriormente 

(THOMAZ, 2016) no sentido de validar abordagens metodológicas que deem conta do 

fenômeno em questão nesse capítulo. Pois, se os celulares e tablets são parte de nosso 
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fluxo ordinário de experiência social e particular, a utilização desses mesmos 

equipamentos para finalidades lúdicas, evocam a necessidade de gramáticas próprias. 

Assim, o conjunto de competências sensoriais, cognitivas e performativas característico 

aos jogos casuais inserem o jogador em um contexto videolúdico menos exigente de 

grandes esforços interpretativos ou comportamentais.  

Em geral, esses jogos são menos elaborados graficamente – em comparação a 

títulos para PC ou consoles dedicados – e de narrativa mais facilmente assimilável. 

Apesar disso, é comum ver que o aparato técnico também sugere outras apropriações – 

no caso, affordances (GIBSON, 1979) –, como disposição de tela vertical, uso do 

giroscópio, acelerômetro, câmera embutida e microfone, por exemplo91. Essa 

imbricação de devices internos formam verdadeiros arranjos midiáticos, que, como 

defende Pereira (2013), através de suas linguagens, estimulam a multissensorialidade da 

criatura-jogador. Tal afirmação é sustentada em uma via mcluhiana, na qual “a ideia da 

multissensorialidade na comunicação está relacionada diretamente ao pressuposto 

básico de que qualquer meio, pensado na sua dimensão mais básica e material, deve 

estar em consonância com algum sentido humano” (PEREIRA, 2013, p. 12).  

Assim, se as vibrações sonoras são captadas pelas estruturas que compõem o 

ouvido – tímpano, bigorna, martelo, caracol etc. – e o que é visível pelo aparato ocular – 

córnea, pupila, retina etc. –, o que é do tato é sentido através da pele, o maior órgão do 

corpo humano. Assim, todo o revestimento do corpo possui a capacidade de captar 

estímulos mecânicos, químicos e térmicos. A conversão daquilo que é imediatamente 

captado em sensações sentidas é um jogo que ocorre entre os receptores e o cérebro, 

através dos nervos. Curiosamente, estar anestesiado é uma condição de ter a 

sensibilidade temporariamente bloqueada. An- (αν-) aisthesis (αἲσθησις); a linguagem, 

quando ouvida, nos revela sempre algo. 

A dimensão material do tato nos apresenta um arranjo de estruturas orgânicas 

responsáveis pela percepção da pressão, do calor ou frio e dos movimentos. 

Basicamente, em uma analogia aos sistemas computacionais, estamos aqui falando de 

input, processing e output (CRAWFORD, 2003). Algo é captado e significado por um 

conjunto de dispositivos interconectados. Essa captação, reforçamos, não deve ser 

confundida como algo alheio à própria materialidade em si – como se os sentidos nada 

                                                           
91 A exemplo desses sensores, podemos citar o acelerômetro e o giroscópio. O primeiro é responsável 

pela interpretação da intensidade do movimento (como o chacoalhar do dispositivo), enquanto o segundo 

indica a direção para onde o aparelho está apontando ou se movendo. Sua utilização nos jogos é bastante 

comum, como veremos adiante. 
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interferissem no ato mesmo de perceber –, mas como um movimento de incorporação, 

assimilação e apreensão de estímulos que produzem determinados resultados – outputs 

– em forma de estados do corpo e da mente (DAMÁSIO, 2009, 2012) e 

comportamentos diversos. 

Noutra via, o touchscreen é também o meio de ação no dispositivo. Duplamente 

funcional, é a tela onde se nota o estado do sistema e também o meio por onde as ações 

do usuário se dão. Os estímulos produzidos na utilização do dispositivo – toque na tela, 

angulação do aparelho, pressionar de botões etc. – são processados internamente, nas 

operações características à linguagem computacional. Os resultados gerados dessa 

interação são imediatamente transpostos em som e imagem. 

Então, ao jogar um videogame em um aparelho móvel, cuja tela – tipicamente 

um local de apresentação dos outputs – torna-se também o controlador, algo parece se 

modificar. Já não estamos na redoma da mediação por um joystick, onde o apertar de 

um botão é lido como um pulo ou ataque. Muito menos na dupla mediação através do 

teclado e mouse, dividindo as mãos e exigindo maior destreza do usuário. Aqui, nos 

jogos para dispositivos touchscreen, o repertório gestual é mais vasto que manipulação 

dos manches analógicos, movimentação do mouse, ou ainda pressionar de botões no 

teclado ou joystick. Aqui, estamos sob outra lógica de experiência do usuário, o que 

inclui toques simples, toques duplos, pinçadas, deslizes de dedo e diversos outros 

comportamentos passíveis de interpretação pelo objeto técnico. 

Portanto, a tactilidade é a base para a utilização dos dispositivos de tela sensível. 

Através de gestos dos dedos sobre os sensores presentes nos mobile, o usuário pode 

manusear os objetos virtuais. Assim, o sujeito pode se fazer presente no digital através 

de uma gramática gestual comum a dispositivos dessa natureza. De modo sucinto, 

denominam-se gestos tácteis, aqueles realizados pelo usuário a partir 

de movimentos dos dedos sobre a tela do dispositivo sensível ao toque 

(touchscreen). Entende-se que a comunicação entre aplicativo e 

usuário ocorre por meio destes gestos, substituindo ou 

complementando diversos mecanismos tradicionais de entrada, tais 

como mouse e teclado (PALACIOS; CUNHA, 2012, p. 673). 

Os autores se debruçam sobre os atos de leitura em aplicativos de notícias, 

centrando o estudo nas interfaces hápticas – isto é, referentes aos estímulos cinestésicos 

e de toque. Segundo eles, a grande diferença entre interfaces gráficas e hápticas consiste 

na alteração mecânica do dispositivo, fornecendo feedbacks não somente ópticos, mas 

também táteis. Palacios e Cunha (2012) facilitam o entendimento da explanação quando 
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se valem da ilustração apresentada por Haywards et al. (2004), apresentada na figura 11, 

logo abaixo. 

 
Fig. 10: Trocas de informação entre usuário e máquina  

Como se vê, entre usuário e computador algo particular chama atenção. Se, pelo 

viés não-hermenêutico, já tínhamos alguma ciência da influência da mídia – em sua 

dimensão material – sobre a experiência do usuário, a figura 11 torna a questão ainda 

mais evidente. Ao controlarmos o personagem de um jogo através do toque na tela, 

pode-se perceber a articulação entre efeitos de presença e efeitos de sentido 

(GUMBRECHT, 2010), entre o fazer e o padecer (DEWEY, 2010). Os aspectos 

ergonômicos relativos ao uso do aparelho parecem conduzir a uma espécie de 

integração entre usuário e sistema (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2015). O feedback loop 

(NOBLE, 2009) que se instaura entre jogo e jogador – objeto e sujeito – dá ênfase a 

mais um sentido que não somente a visão e audição. Os “resíduos” (MOORE, 2012) 

deixados no corpo parecem ser mais que somente a estimulação dos ouvidos e olhos – 

bem como as respectivas áreas cerebrais responsáveis pelo processamento desses inputs. 

Enfim, o tato se apresenta como elemento da maior importância à experiência que ali se 

esboça. 

Para além de uma conceituação mais técnica, é necessário refletir mais sobre o 

gesto, se quisermos fornecer camadas interpretativas de maior profundidade ao leitor 

mais exigente. Gesto, para os fins que concernem a esse trabalho, é tomado como parte 

de um repertório, de uma performance, isto é, comportamentos restaurados – à 

Schechner (2011) – de um corpo que afeta e é afetado pelo ambiente em que se faz 

presente. Dessa maneira, “os movimentos do corpo são assim integrados a uma poética. 

Empiricamente constata-se [...] a admirável permanência da associação entre o gesto e o 

enunciado: um modelo gestual faz parte da ‘competência’ do intérprete e se projeta na 

performance” (ZUMTHOR, 2010, p. 217).  
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Pois, pensamos, é na ligação entre gesto e enunciado que a experiência 

videolúdica se apresenta como um vir-a-ser. É entre o efeito de presença – gesto em si – 

e o efeito de sentido – significação desse gesto no ambiente do jogo, perante as 

gramáticas de usabilidade socialmente partilhadas entre usuários – que as condições a 

uma experiência se delineiam com maior precisão. Com isso em mente, não propomos 

aqui observar duas instâncias em separado – o sujeito-jogador e o objeto-jogo, ou o 

gesto em contraposição ao seu sentido in-game –, mas articular essas duas dimensões de 

forma que a experiência de um game touchscreen se situe, justamente, nesse intermédio. 

Nesse sentido, projetar aplicações para dispositivos touchscreen admite um 

estudo sobre as características ergonômicas e de usabilidade dos mesmos devices. Em 

nosso caso particular, tomamos alguns jogos mobile de diferentes categorias para 

observarmos os fenômenos que nos concernem. Esses videogames, em primeira análise, 

oferecem insumos importantes à discussão daquilo que é central a esse capítulo: a 

compreensão da experiência de jogar em dispositivos touchscreen. 

Dizemos isso porque, cada um a seu modo, propicia usos do aparato técnico na 

quase totalidade de seus recursos. Em um, os gestos na tela são miméticos a um 

movimento que seria feito in real life; em outro, a orientação da tela e a resolução dos 

desafios exploram a possibilidade de alternância entre interfaces horizontal e vertical; 

em outro, a simplicidade de mecânicas fornece valiosos insights acerca do letramento 

do usuário às demandas do texto-jogo. Por um lado, temos uma ação mais exigente de 

destreza e curto tempo de resposta; por outro, o jogo parece convidar a uma postura 

mais contemplativa do cenário para que as dinâmicas de jogo possam ocorrer; já outra 

situação instrui o jogador a partir dos erros cometidos quando na interpretação das 

mecânicas dos desafios. 

Assim, construir objetos digitais que comportem esse espectro de possibilidades 

de interação é tarefa de variadas disciplinas: computação, design, artes visuais e música 

são, em generalidades, aquelas que se dão a ver de imediato e de onde se ramificam 

diversas especificações. Portanto, dada a natureza do dispositivo ao qual temos nos 

direcionado nesse capítulo, é necessário adentrar em minúcias do processo criativo, de 

modo a clarear a função do design e da teoria das materialidades como dos vieses 

epistemológicos desse trabalho. Feito isso, abrimos campo à reflexão em torno da 

performance nesses – e através desses – objetos digitais, observando, pelas lentes dos 

Game Studies, propicialidades que o sistema apresenta ao usuário. 
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Esse percurso nos conduz à compreensão de elementos que auxiliam a 

construção da experiência de jogo, remetendo-nos, novamente, ao cenário de 

midiatização com o qual iniciamos a reflexão do presente capítulo. Todo o caminho não 

é senão uma espiral que convida a uma jornada que vai dos perímetros externos ao 

centro da questão e, ao final, nos eleva de modo a perceber, com o distanciamento 

característico a qualquer processo reflexivo, toda a trilha percorrida. 

Nesse sentido, jogar em interfaces touchscreen é algo interessante porque o 

leque de ações possíveis parece ser maior. Por exemplo, por mais simples que sejam as 

mecânicas em um joystick, o jogador ainda terá – nas condições costumeiras – de 

segurar o aparato com as duas mãos, respeitando uma certa propicialidade ergonômica 

do dispositivo que pouco varia (polegares nos analógicos ou direcionais na mão 

esquerda, polegares nos botões de comando na mão direita, dedos médios e indicadores 

nos gatilhos na parte superior do controle). Similarmente, jogando em um computador e 

utilizando, como de costume, o teclado e mouse as mãos dividem-se entre os dois 

periféricos, executando ações conjugadas para exercer algum nível de domínio técnico. 

Nos mobile, entretanto, a diversidade de posturas possíveis, de fato, parece ser 

maior: se a tela está disposta horizontalmente, o jogador pode segurar o aparelho como 

se fosse um joystick (seguindo o padrão de uso mencionado acima), mas também pode 

executar outras ações com o(s) dedo(s) na tela (toque simples, toque duplo, toque com 

dois dedos, pinçar, rotacionar etc.); se a tela está disposta verticalmente, o jogo pode 

propiciar uma jogabilidade de apenas uma mão (considerando, por exemplo, situações 

de jogo em meio à mobilidade urbana), na qual o sujeito move basicamente o polegar 

enquanto segura o dispositivo na palma da mão, com os demais dedos na parte de trás 

do aparelho. 

Essas observações foram sistematizadas por Steven Hoober (2017), ao pesquisar 

os usos de 1.333 usuários. O designer e autor dispõe graficamente algumas apropriações 

comuns, como demonstra a figura 12. 
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Fig. 11: Grips comuns em telefones móveis. 

As contribuições de Hoober (2017) dialogam bastante com os designers, por isso 

suas ideias trazem um forte aspecto de aplicação prática. Seu livro – Designing Mobile 

Interfaces (HOOBER; BERKMAN, 2012) –, por exemplo, assume muitas vezes ares de 

um manual. Essa postura nos é útil na medida em que discorre sobre questões de ordem 

material e affordances (GIBSON, 1979) de uso. Essas frentes clareiam o viés das 

materialidades, caro à presente tese, e por isso dedicamos especial atenção. 

Assim, as telas touchscreen com as quais interagimos nos mobile são dotadas de 

sensores capacitivos de toque (HOOBER, 2017). Em pouco, “o sensor capacitivo de 

toque usa as propriedades elétricas do corpo. O dedo funciona como um capacitor, na 

qual a presença na tela é medida por nós em uma grade [...] que há entre a tela e o 

plástico ou vidro protetor92” (HOOBER, 2017). É do contato entre pele e a malha de 

sensores que os gestos são lidos, processados internamente e, por fim, resultam em 

outputs cognoscíveis. Detalhando ainda mais a acoplagem que se manifesta nessa 

relação, vejamos a figura abaixo. 

                                                           
92 T.N.: Capacitive touch uses the electrical properties of the body. A finger acts as a capacitor, whose 

presence on the screen is measured by nodes on a grid (...) between the display screen and the protective 

plastic or glass cover”. 
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Fig. 12: Estrutura de tela touchscreen.  

Esse ato é o pressuposto material para a interação via tela nos dispositivos 

móveis. O toque abre campo à partilha de uma mútua interpretação que pode ocorrer 

entre sujeito e objeto, usuário e mídia. Pois, o jogar em mobile se faz também através da 

simplicidade do gesto exigido pelo sistema. Esses tipos de acoplagem, pela pouca 

exigência corporal, fornecem condições de jogo em situações diversas, a exemplo de 

viagens de metrô ou ônibus na qual o sujeito por vezes viaja em pé. Com mecânicas 

facilmente assimiláveis, jogos dessa natureza exigem pouco investimento somático e 

evocam gestos simples dos usuários. Desse modo, o jogo se torna atividade possível e 

desejável em variados momentos da rotina ordinária: um passatempo divertido à palma 

da(s) mão(s). 

Assim, a versatilidade e recursos internos do dispositivo permitem aos 

desenvolvedores um leque mais vasto de possibilidades de criação. Seja horizontal ou 

verticalmente, seja através de apertar de botões simulados ou deslizar de dedos sobre a 

tela, seja com a tela na vertical ou horizontal, enfim, importa dizer que os jogos para 

mobile movimentam um público imenso de usuários com perfis mais complexos que a 

simples distinção entre “casuais” e “hardcore”. 

Investindo um pouco mais no âmbito do desenvolvimento de jogos e aplicativos 

para os mobile, algo nos chama atenção de imediato e concerne ao ato mesmo de 

interação. Se uma das traduções mais acertadas de design se encontra na esfera 

semântica de “projetar” ou “elaborar”93, pensamos nos saberes e recursos técnicos por 

meio dos quais os devs – isto é, os developers ou desenvolvedores –, criam peças de 

software voltadas às telas touchscreen. Dentre esses, o thumb-zone mapping (HURFF, 

2015) dispõe graficamente dados de usabilidade dos usuários, apresentando zonas na 

                                                           
93 V. LATOUR, Bruno. Um Prometeu Cauteloso?: alguns passos rumo a uma filosofia do design (com 

especial atenção a Peter Sloterdijk). Agitprop: revista brasileira de design, São Paulo, V. 6, n. 58, jul/ago. 

2014.  
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tela onde os dedos podem tocar com mais facilidade. Essa observação considera o 

tamanho da tela e o movimento natural dos dedos, unindo-os em uma espécie de mapa 

ergonômico com propicialidades de uso. Vejamos a figura 13. 

              
Fig. 13: A zona do polegar 

Como se vê, diferentes grips, isto é, diferentes formas de segurar o aparelho 

propiciam – affords, novamente com menção ao conceito de Gibson (1979) – distintas 

interações com a interface. Isso porque o movimento natural do “dedão” se assemelha a 

um arco. Pela ativação do músculo flexor curto e músculo adutor do polegar, é possível 

estender seu movimento a áreas mais distantes da tela. Os dados de uso dão base à 

ilustração que facilita compreender pormenores materiais da interação usuário-sistema. 

Percebe-se, por exemplo, que quanto maior a tela, a zona de alcance por extensão 

também é ampliada, bem como os espaços onde o acesso é mais árduo.  

Esse espaço do ecrã tem ligação com o aumento do tamanho da tela pelos 

fabricantes de dispositivos móveis. No caso da Apple, percebe-se que esse aumento é 

gradual, sobretudo na transição entre os iPhones 4 e 6, como demonstrado na tabela 01. 

MODELO ANO TAMANHO DE TELA 

iPhone 4 2010 3,5 polegadas 

iPhone 5 2012 4 polegadas 

iPhone 6 2014 4,7 polegadas 

iPhone 6 Plus 2014 5,5 polegadas 

iPhone X 2017 5,8 polegadas 

iPad 4  2012 9,7 polegadas 

iPad mini 4 2015 7,9 polegadas 

iPad Pro 2015 10,5 e 12,9 polegadas 

Tabela 01: Comparativo de tamanhos de tela entre dispositivos Apple. 
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A tabela acima apenas apresenta dispositivos Apple porque os jogos touchscreen 

sob observação nessa tese foram experimentos somente em iPhone 5s, iPhone 6s e iPad 

4. Desse modo, pensamos ser possível traçar uma linha comparativa entre tais 

dispositivos. Ao discorrer sobre suas características técnicas, novas questões surgem. 

Como dedicamos diversas linhas às categorizações do dispositivo técnico e 

apresentamos aspectos materiais do objeto – que, como aqui está posto, influenciam o 

ato da partilha entre uma e outra instância –, faz-se necessária uma aproximação ao 

repertório gestual. Rumamos nesse sentido através da revisão do trabalho de Palacios e 

Cunha (2012), quando propõem uma “tipologia de gestos” em dispositivos móveis de 

telas sensíveis ao toque. 

Do geral ao pormenor, os autores dedicam esforços à categorização de gestos 

tácteis como forma de sistematizar os modos de interação entre usuário e dispositivo. 

Ao investirem esforços nesse sentido, Palacios e Cunha (2012) abrem vias a uma 

classificação inicial em três parâmetros: comando, ação e funcionalidades. Isto é, ao 

descrever o comando – digamos, pinçar (pinch) – e a ação correspondente – no caso, 

movimentar dois dedos como uma pinça sobre a tela –, os autores descrevem a função 

associada àquele gesto – em geral, ampliar ou reduzir o tamanho de um objeto ou a 

visualização de uma página e aplicar zoom.   

Em um primeiro esforço, Palacios e Cunha (2012) identificaram onze gestos 

tácteis e apontaram rumos à investigação dos sensores presentes nesses aparelhos, como 

acelerômetro e giroscópio. Em ocasião posterior, Rodrigo Cunha (2013) aprofunda a 

operacionalização do conceito de tactilidade e já classifica a interação usuário-

dispositivo em três eixos: interações de toque, interações livres e interações do 

dispositivo. Cada um, em suas particularidades, resultam de diferentes acoplagens entre 

humano e objeto computacional. A primeira delas diz respeito ao contato dos dedos 

com os dispositivos e os gestos associados a essa performance. As interações livres, por 

sua vez, são desempenhadas sem o contato direto com o dispositivo físico, mas tais 

ações corporais são captadas por sensores de movimento (como o Kinect, do XBOX). 

Por fim, as interações do dispositivo se relacionam aos gestos que se utilizam dos 

sensores presentes no dispositivo em si, como os já citados acelerômetro e giroscópio, 

por exemplo. 

É importante notar que essas definições podem auxiliar o exercício empreendido 

nesse capítulo sobretudo por oferecerem uma abordagem metodológica já aplicada em 

outros ambientes digitais que não os games. Essa distinção de cenário nos convida a 
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uma imersão no sentido de validar a classificação de comandos, ações e funcionalidades 

no contexto de uma atividade lúdica em dispositivos móveis.  

Similarmente, esforço anterior já foi empreendido por mim e resultou em dois 

papers (THOMAZ, 2015; 2016), onde o interesse maior residia em aproximar as 

questões de experiência estética e performance a uma abordagem ligada ao estudo das 

materialidades. Resultou daí a percepção de que tais procedimentos metodológicos 

possibilitavam iluminar o ato mesmo de interação – esse “entre” ao qual temos nos 

referido constantemente –, com a listagem de elementos de ordem somática e 

computacional. O exercício é aqui retomados sob maior aprofundamento 

epistemológico, no sentido de refletir sobre os desdobramentos da performance 

manifestada entre jogador e jogo e como estes convocam a atenção e ações de modos 

particulares. Essas indagações abrem campo a uma percepção mais acurada do ato de 

experienciar uma obra videolúdica em um dispositivo móvel, algo já tão presente e 

trivial em nosso fluxo de vida. 

 

5.3 A TELA, JANELA E ESPELHO DO GESTO 

A série Inifinity Blade (Chair Entertainment e Epic Games, 2010, 2011, 2013) 

assume características de um típico blockbuster. Os gráficos bem elaborados conduzem 

o jogador a um ambiente tridimensional rico em detalhes onde, no controle de um 

personagem, são travadas batalhas de espada. Disponível somente para a plataforma 

iOS, o jogo utiliza com eficácia a tela touchscreen como meio de simular os 

movimentos reais da espada ou magias lançadas. Essencialmente, o título é uma 

sequência de duelos de espadas, no qual o jogador joga em modo single player. Com 

uma história de qualidade questionável, o auge do divertimento parece estar nas 

batalhas contra inimigos controlados pelo computador. 

Desse modo, o desenrolar da narrativa toma formas de jogos point and click94, 

alternando as batalhas com um trajeto pré-definido pelo jogo, no qual, eventualmente, o 

jogador pode escolher por onde ir dentre algumas opções apresentadas pelo sistema. 

Nenhuma dessas escolhas leva a diferentes finais: o jogo conduz o jogador a uma 

sequência de batalha até o boss final que, ao ser derrotado, permite ao jogador assistir a 

                                                           
94 Games dessa natureza apresentam cenários em que o jogador interage com determinados objetos a 

partir do cursor do mouse (a exemplo de Myst, Full Throttle ou, mais recentemente, The Walking Dead). 

Nos dispositivos touchscreen o mouse é substituído pelo próprio dedo. 
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uma sequência cinemática de encerramento. A figura abaixo dá alguma dimensão do 

ambiente apresentado pelo jogo. 

 

Fig. 14: Cenário inicial de Infinity Blade. 

A esfera azul no centro do quadro se expande e desfaz continuamente, é o botão 

que convida o toque do jogador. O ambiente é medieval e futurista, modelado em 

estética hiperrealista. Essa situação trazida na figura 14 se repete ao longo de todo o 

jogo: o personagem percorre o cenário, se depara com um inimigo, trava um duelo e 

torna a percorrer o cenário. Óbvio e simplório como parece. 

Certamente, tal simplicidade na história contada parece reforçar a percepção de 

que o jogador se dedica a Infinity Blade muito mais pelo divertimento nas batalhas, 

simulando o movimento de armas medievais com o próprio dedo na tela. Isto é, as 

estratégias de identificação do jogador com os personagens são pobres e as motivações 

à ação são tão profundas como uma poça d’água em um dia chuvoso. Apesar disso, o 

jogo se torna divertido a quem se dispõe às suas convocações. Por quê?  

Pensemos na questão à luz da tipologia proposta por Palacios e Cunha (2012). 

Nas situações de batalha, os comandos variam. Sendo a arma do personagem a 

simulação in-game do dedo do jogador, imediatamente percebe-se uma certa relação 

mimética nesse repertório gestual. Se “risco” meu dedo sobre a tela da esquerda para 

direita, o personagem ataca no mesmo sentido. Se toco rapidamente em determinados 

botões que se apresentam no cenário, coleto itens, escolho caminhos, ativo 

determinados objetos no jogo ou abro o menu de interface. Similarmente, se mantenho 

meu dedo em contato com o touchscreen e o movimento, a câmera faz uma leve órbita e 
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me revela partes do cenário que antes não estavam acessíveis ao enquadramento inicial. 

Desse modo, os gestos que o videogame demanda podem ser tipificados da seguinte 

forma: 

COMANDO AÇÃO FUNCIONALIDADES 

Toque (tap) Toque rápido do dedo 

sobre a superfície da tela 

Seleção de caminhos para 

seguir; interação com 

objetos do cenário; defesa 

com escudo; esquiva 

Deslizar (drag) Arrastar o dedo sobre a 

superfície da tela 

Visualização do cenário;  

“Riscar” (swipe) Arrastar o dedo 

rapidamente sobre a 

superfície da tela 

Lançamento de magias; 

ataques e defesa com a 

espada 

 

Tabela 2 – Gestos tácteis em Infinity Blade. 

A aparente escassez de comandos, como demonstra a tabela 2, oculta uma 

complexidade na forma de jogar Infinity Blade. O videogame torna o desafio mais árduo 

quando exige do jogador uma resposta adequada em um tempo de resposta reduzido. 

Isto é, quando um oponente desfere um golpe no personagem controlado pelo player, 

este pode se esquivar, defender-se com o escudo ou com a própria arma, contra-

atacando no sentido oposto. Decidir o que fazer nessa situação exige é tarefa exigente 

de um timing preciso, pois se o jogador esquivar, defender ou contra-atacar de modo 

adiantado ou tardio, recebe o dano inimigo.  

Desse modo, as lutas possuem um ritmo próprio, que se alterna entre momentos 

de atividade e repouso. O inimigo desfere uma sequência de golpes, em seguida abre a 

guarda e o sistema, nos primeiros momentos do jogo, instrui o jogador a perceber que 

aquele é o momento propício ao ataque. Cabe ao player mais habilidoso a capacidade de 

ler padrões nos comportamentos dos personagens automatizados e assim executar as 

ações condizentes como aumento de sua possibilidade de vitória. Se porventura o 

jogador não consegue assimilar suas ações ao tempo de resposta exigido, toma 

demasiados golpes e seus pontos de vida são exauridos; o personagem, então, cai 

abatido no campo de batalha digital. 

Ao lembrarmos do canal de flow em Csikszentmihalyi (1990), expresso na figura 

1, notamos uma ascensão na curva de aprendizado do jogo. Ao iniciar sua jornada, os 

oponentes são fracos e fáceis de serem derrotados. Essa condição é mais permissiva a 

erros do jogador, visto que o poder de ataque dos adversários ainda é limitado. O dedo 

“risca” a tela, o ataque é feito com sucesso: o jogador está em vantagem. O dedo “clica” 
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no escudo em um momento, mas o tempo de ataque do inimigo é outro: o jogador toma 

um hit – recebe o golpe, por assim dizer. A partir daquele erro, é possível rever sua ação 

e aprender que é necessário ter o tempo certo na hora de empunhar seu escudo. Ao 

compreender essas mecânicas básicas, o jogador desenvolve dinâmicas próprias para 

continuar investindo emocionalmente no jogo. Isto é, a partir do êxito no controle de 

seu personagem, combates são vencidos e o jogador avança no processo de leitura de 

Infinity Blade. 

Desse modo, ainda seguindo a proposição da figura 1, se o jogo tornar o 

momento de letramento algo muito árduo e de difícil assimilação, há a possiblidade da 

experiência se tornar qualquer coisa de frustrante. Por outro lado, se o período de 

“tutorial” se estender em demasia, a atividade videolúdica pode se tornar entediante. É 

como se, por um lado, o sistema exigisse competências da performance de modo 

precipitado ou, por outra perspectiva, subestimasse a capacidade de aprendizado e 

destreza do jogador. Ao inserir o player em um gradativo aumento de complexidade, o 

sistema dá condições de surgimento a uma experiência ideal. 

O nome dado – “experiência ideal” – não visa privilegiar um tipo de relação com 

a mídia em detrimento de outras apropriações. O termo usado aponta no sentido de uma 

conformidade entre os scripts pré-concebidos pelos desenvolvedores às formas de 

utilização pelo usuário. Vale lembrar que nossa perspectiva parte de um jogador-

modelo, ideia já apresentada anteriormente. Essas projeções a um conjunto de ações 

remetem, portanto, à ideia de affordance (GIBSON, 1979), na medida em que o objeto 

aparece à percepção estética (SEEL, 2014) a partir de suas características de uso, 

convocando determinadas apropriações. Se o jogo dispõe a tela como mediação, na qual 

os gestos são captados e mimetizados em movimentos peculiares in-game, espera-se 

que o jogador assimile as exigências do sistema à sua performance. Falar isso repercute 

também na dimensão não-diegética da imersão (McMAHAN, 2003). Nesse sentido, 

dizemos que determinada experiência é ideal quando a acoplagem usuário-sistema 

ocorre com fluidez e para que isso seja possível, algumas expectativas do sistema e 

jogador precisam ser mutuamente atendidas, cada qual em seu contexto material e 

simbólico característico. 

Assim, algo nessa interação nos chama atenção e concerne ao prolongamento da 

experiência no tempo. Como já dito, Infinity Blade consiste em uma sequência contínua 

de combates, com espaços in between, os quais o jogador pode contemplar e interagir. 

Entre um e outro inimigo, há o espaço a ser explorado. O trânsito do personagem pelo 
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ambiente simulado revela itens escondidos que podem ser encontrados e coletados. 

Como isso é feito? O comando drag (v. tabela 2) permite orbitar a câmera em 

determinado eixo e então observar partes do mapa não visíveis anteriormente. O dedo 

toca o vidro da tela e lá permanece, movimentando conforme a direção que deseja ver. 

Não é o rápido “riscar” do swipe como quando desfere golpes contra seu oponente. O 

gesto respeita um outro tempo de ação: a epiderme do dedo, vagarosamente, percorre a 

extensão da película que cobre os sensores capacitivos de toque. O olho mapeia todo 

cenário em busca de um saco de moedas, um baú escondido ou qualquer representação 

visual de um item com determinada valia no universo diegético. Ao encontrar o que 

busca, o dedo se afasta da tela e rapidamente a toca de novo, justamente em cima 

daquele objeto digital recém descoberto. Um simples tap e o item é adicionado ao 

inventário do jogador. 

Esse trânsito preenche a lacuna entre um e outro duelo. O aparato da visão é 

requerido de modo mais amplo e o olho tende a vaguear por toda a dimensão da tela, 

pois quanto melhores os itens, maiores são as condições de vitória nas lutas. Entre um e 

outro cenário, o jogador vai. Seu corpo já não é requerido pelo sistema de modo ágil e 

hábil, mas respeita o tempo de uma contemplação do ambiente simulado. Entre um e 

outro embate, instaura-se um ritmo mais vagaroso. Os outputs do jogo, captados como 

inputs pelo jogador remetem a essa reconfiguração do tempo de ação. Os sons 

ambientam todo o cenário que se apresenta: a locução e diálogos, os sons de vento e 

ambientes internos dos castelos, os passos dos personagens e diversas outras camadas 

de áudio tendem a construir uma atmosfera e facilitar a imersão do jogador no ambiente 

que se revela aos sentidos, através dos speakers e da tela que é também controle. 

Pensamos que, nesses ínterins que separam os duelos, o jogador é convocado muito 

mais como olhos do que como dedos, efetivamente. O ritmo mais pausado do jogo 

conduz a um estado mais relaxado perante a interface. Tal estado permite que a atenção 

seja menos comprometida com os estímulos visuais. Isso pode se refletir em uma forma 

mais despojada de segurar o dispositivo móvel ou em uma condição mais favorável de 

abrir um outro aplicativo para, por exemplo, responder uma mensagem recebida. Na 

extremidade final desses hiatos, há sempre um inimigo que aparece e um combate que 

se inicia.  

Assim, quando a situação de confronto se instaura, o jogador precisa estar atento 

ao display. Ao contrário do percurso entre os duelos, agora é necessário que a visão seja 

focada não nas periferias da tela, mas justamente no centro dela, pois é ali onde as 
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informações que precisarão ser lidas pelo jogador se apresentarão com maior 

veemência. Desse modo, o timing de ataque e defesa deve ser preciso; por vezes, o jogo 

oferta um botão que precisa ser tocado com rapidez, simulando um ataque furtivo a um 

ponto fraco do oponente. Ao realizar uma sequência predeterminada de ataques 

sequenciais (uma combinação ou combo), o personagem pode infligir maior dano. Caso 

não consiga executar os comandos exigidos pelo jogo, a condição de derrota tende a ser 

mais factível. O sistema, portanto, ao aumentar o grau de dificuldade das lutas, torna 

mais árdua a tarefa de sincronizar o que se apresenta aos olhos aos comportamentos que 

as mãos, na performance, restauram. A imagem abaixo ilustra uma situação de duelo. 

 

Fig. 15: Batalha em Infinity Blade. 

A interface se modifica e novos botões surgem. De cima para baixo, a parte 

superior da tela apresenta as barras de vida de ambos os personagens com seus 

respectivos pontos de saúde representados numericamente; abaixo das barras, o botão na 

parte superior direita é responsável pelo lançamento de magias – mecânicas possíveis no 

universo do jogo; nas extremidades inferiores, ao fácil alcance dos dedos, estão as 

habilidades de esquiva; na parte inferior central, o escudo que pode bloquear ataques 

inimigos. Todo o restante das informações se dispõe quase que exclusivamente no 

centro da tela. É a partir previsão dos comportamentos do personagem controlado pelo 

computador que o jogador pode atuar com mais sucesso.  

Então, nota-se claramente uma distinção entre os regimes de atenção e 

performance evocados. Em um momento do jogo, a contemplação do cenário é cabível 

e até requerida pelo sistema; o olho vagueia por toda a extensão da tela e os gestos são 
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qualquer coisa de exploratórios: o jogador realiza ações que visam explorar o cenário 

em toda sua abrangência e é exigida pouca destreza do repertório gestual daquele frente 

à tela. Em outro momento, nas lutas em si, é necessário que o olhar esteja fixo na parte 

central da tela, atento aos movimentos dos oponentes. Considerando que a busca pela 

condição de vitória faz parte da experiência ideal, o jogo convoca, em cada batalha, um 

conjunto de ações específicas do usuário: o tap em diversos locais da tela (esquiva, 

defesa ou contra-ataques); o swipe em variadas direções e formatos, movimentando a 

espada ou lançando magias95; o olho que, de modo frívolo e rápido, se lança a 

indicadores na interface e, como resposta cognitiva e somática, ajusta sua estratégia e 

comportamento para derrotar o inimigo com mais facilidade.  

Reforçamos que o ritmo do combate exige atenção aos indicadores de vida do 

próprio personagem e do inimigo, como forma de modular sua postura entre algo mais 

defensivo (utilizando poções ou magias de cura, por exemplo) ou agressivo (como a 

investida em ataques furtivos). Esse conjunto de habilidades não é apreendido somente 

pelas faculdades da razão, mas também pelo corpo. É através do contato entre as pontas 

dos dedos e os sensores capacitivos de toque presentes na tela que a conexão entre 

orgânico e digital se efetiva. De modo mais figurativo, é necessário que o jogador se 

permita ser tocado pela tela para que a acoplagem entre usuário e mídia possa ocorrer. A 

experiência primeira nasce desse encontro, da situação de interação. 

Com isso em mente, somos movidos pela hipótese de que diferentes dispositivos 

proporcionam distintas apropriações e, nesse sentido, influenciam a experiência que 

ocorre quando em situação de interação. Vemos isso claramente quando empunhamos 

telefones celulares e tablets para jogar o título em questão. O menor tamanho dos 

aparelhos nos quais jogamos Infinity Blade – a saber, iPhone 5s e iPhone 6s, 

respectivamente 4 e 4,7 polegadas – propiciam uma jogabilidade mais móvel. O jogador 

pode segurar o aparelho horizontalmente com as duas mãos e realizar os comandos 

exigidos com os polegares, sem maiores entraves – mas respeitando a ergonomia 

proposta no dispositivo e a capacidade de movimentação de seus dedos, conforme 

demonstrado no Thumb-zone mapping, disposto na figura 13. Esse grip, isto é, essa 

forma de segurar o aparelho, faz com que o ato de jogar em pé (esperando em uma fila, 

                                                           
95 Uma solução de design interessante e que concerne diretamente a esse trabalho, diz respeito ao 

lançamento de magias. Infinity Blade, por se ambientar em um universo fantasioso, dispõe mecânicas ao 

jogador que, no círculo mágico do jogo, são tidas como habilidades de magia. Nas dinâmicas do jogo, há 

mecânicas de ataque e defesa. Os gestos evocados por tais comandos são simbolizados por aquilo que 

representam. Por exemplo, para lançar a magia de eletricidade o dedo precisa “desenhar” o símbolo de 

um raio na tela. 
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por exemplo) seja algo mais prático. Assim que não se deseja mais jogar, simplesmente 

o celular é guardado no bolso, sem maiores entraves. Do empenho à suspensão da 

atividade lúdica, o intervalo é mínimo. 

Por outro lado, o iPad (em nosso caso, iPad 4, com tela de 9,7 polegadas) é um 

objeto mais pesado e menos compacto. É possível empreender esforços na tela em 

Infinity Blade com uma empunhadura similar à situação com os telefones – mãos 

segurando o aparelho horizontalmente enquanto os gestos na tela são desempenhados 

majoritariamente pelos polegares –, no entanto, pela própria condição material do 

dispositivo (mais espaço de tela), acessar as regiões centrais da interface somente com 

os polegares se torna algo mais árduo. Essa dificuldade conduz o jogador a manusear o 

objeto de uma outra forma. 

Em meu caso, uma posição confortável ergonomicamente foi segurar o 

dispositivo com uma das mãos enquanto a outra interage com a tela livremente através, 

prioritariamente, do dedo indicador. Essa configuração foi observada quando em pé. 

Ainda mais cômodo é apoiar o dispositivo sobre uma superfície (uma mesa, por 

exemplo) e interagir com a tela usando ambas as mãos, sobretudo com os indicadores e 

polegares. Assim, o peso do iPad 4 (662g) – em contraste com os do iPhone 5s e 6s 

(112g e 143g) – se torna algo desagradável com o passar do tempo de jogo, o que nos 

leva a pensar que, efetivamente, a depender da plataforma onde é emulado, há variações 

no horizonte de expectativa (KOSELLECK, 2006) relativo à experiência do usuário em 

mobile games. 

Notar tais variações na usabilidade nos conduz a pensar, novamente, nas 

affodances (GIBSON, 1979) relativas aos dispositivos. Obviamente que há usos que 

fogem a essas propicialidades: há, certamente, jogadores que conseguem ter êxito no 

jogo segurando os aparelhos de outras formas que não as aqui descritas. No entanto, 

queremos, ao longo dessa tese, abordar as experiências numa perspectiva hegemônica. 

Isto é, atentar e refletir sobre as formas pelas quais essas interações foram projetadas. 

Assim, se torna mais fácil apontar um panorama da influência das materialidades sobre 

a experiência de jogo. Nesse fluxo, discutir as formas como os aparatos técnicos 

evocam determinados usos do jogador nos parece ser algo da maior importância. 

Seguindo essa via, percebe-se que os comandos exigidos pelo jogo em xeque 

exploram o principal meio de interação dos dispositivos móveis: a tela. E o faz em um 

universo lúdico que exige do jogador, por vezes, curtos tempos de resposta e 

habilidades motoras precisas. Em outras ocasiões, repouso e contemplação. Contudo, 
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apropriações desviantes são possíveis. Por mais que não tenhamos tais apropriações 

como foco desse estudo, temos ciência de que os desvios são aspectos da maior 

importância, justamente porque reforçam os traços daquilo que é o normativo, o 

hegemônico (BECKER, 2008). Portanto, não tratamos aqui de uma forma exclusiva de 

experienciar o jogo, mas frisamos que, o videogame, nas suas modulações de ritmo, 

evoca diferentes performances. Entre as lutas e as caminhadas, o corpo pode se 

empenhar mais ativamente, repousar enquanto contempla o cenário, desviar sua atenção 

a um outro objeto out-game, enfim, ter seu estado – e aqui recordamos de Damásio 

(2012, 2015) – ajustado conforme a alteração na intensidade dos estímulos e a 

complexidade dos comportamentos exigidos.  

Com isso, tratando-se de mobile games, a série Infinity Blade permite que o 

jogador possa iniciar e suspender a atividade lúdica sem maiores prejuízos. Talvez a 

própria dinâmica de uso dos dispositivos móveis – como discutido anteriormente 

através da ideia de midiatização – tenha influenciado a etapa de desenvolvimento, em 

suas alternâncias entre o percurso do avatar e os combates. O fato de não ser uma 

sequência ininterrupta de duelos e de haver cenas que os intermediam torna a suspensão 

da atividade videolúdica algo esperado. O jogador pode, sem maiores prejuízos à sua 

experiência, deixar de lado o dispositivo ou simplesmente abrir um outro aplicativo por 

um momento. 

Nesse sentido, a ênfase em jogar Infinity Blade reside muito mais no 

divertimento de travar duelos de espadas através da tela táctil do que, efetivamente, 

imergir nas estruturas narrativas e motivações dos personagens. Pensamos, portanto, 

que o flow é mais propenso de ocorrer ou se intensificar nas situações de batalhas. Por 

quê? Porque nesses momentos o canal de flow (CSIKSZENTMIHALYI, 1990) se 

apresenta de modo mais equilibrado entre habilidades e desafios, conforme a figura 1. 

Isto é, à medida em que o jogador se torna mais apto para os confrontos, o jogo aumenta 

o grau de dificuldade dos oponentes, e vice-versa. Essa mútua afetação entre sistema de 

jogo e usuário contribui ao aspecto de divertimento da experiência ideal, mas se 

pensarmos em uma intensificação dessa mesma experiência como algo distintivo, algo 

que marca o sujeito de forma especial, enfim, como “uma experiência” (DEWEY, 

2010), abre-se margem a dúvidas. 

Novamente advogamos que tal indagação não deve ser compreendida por um 

viés de exclusividade, como se não fosse possível ter uma experiência estética com um 

jogo dessa natureza. Longe disso, se a noção de “uma experiência” tem sido tomada 
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aqui como algo relacional, que ocorre entre criatura e ambiente, sustentar uma 

afirmação como essa seria contrapor toda nossa argumentação. Dizemos, então: é 

possível sim ter “uma experiência” com Infinity Blade. Na medida em que há partilha 

intersubjetiva entre sujeito e objeto de sua atenção, essa experiência pode se intensificar 

a ponto de se tornar algo marcante. No entanto, a mobilidade inerente aos usos dos 

dispositivos, aliada aos ritmos evocados pelo jogo fazem com que a interrupção da 

jogabilidade seja algo não só permitido, mas esperado. Ainda assim, se fosse um jogo 

que exigisse um fruir mais comprometido no que concerne ao tempo e com certa 

exclusividade de atenção, as camadas de leitura que se dão a ver não parecem promover 

algo que marque a criatura de modo especial. Infinity Blade, por mais interessante que 

seja na perspectiva do game design, se apresenta muito mais como um passatempo 

divertido do que como algo que apresente lacunas à erupção de experiências estéticas. 

Sendo assim, falar da experiência do jogador perante um título que combina 

elementos de ação, luta e RPG e dispõe a tela como principal meio de input e, 

simultaneamente, output, parece tarefa exigente de observação por lentes de diferentes 

áreas do conhecimento. A questão não se encerra com essas linhas, mas certamente o 

fenômeno pode ser abordado com mais propriedade quando transpomos o privilégio  da 

análise hermenêutica e trazemos as materialidades como perspectiva teórica. Ao situar o 

corpo e objeto técnico como algo da maior importância em suas características materiais 

– e não como meros “veículos” por onde as mensagens são tão somente transmitidas –, 

atentamos à percepção de que essas instâncias também influenciam diretamente a 

experiência. 

Entretanto, cabe explorar mais um aplicativo videolúdico, no sentido de ter um 

retrato mais amplo e nítido do que implica jogar em um dispositivo móvel. Como 

partimos da mesma base teórica e metodológica, somos, doravante, mais econômicos 

nas palavras e focamos nos usos dos videogames em si. 

 

5.4 DO MANUSEIO DE PUZZLES EM MONUMENT VALLEY 

Lançado em 2014 pela Ustwo, uma companhia independente, Monument Valley 

despertou atenção imediata de jogadores e críticos devido às suas características visuais 

e de jogabilidade. De imediato, o jogo parece tensionar algumas marcas tradicionais dos 

jogos eletrônicos como desenvolvimento de habilidades específicas, competição e 

conjunto de regras e objetivos bem definidos. Brincando com a possibilidade de 

interagir no ambiente digital como forma de resolver os puzzles, o videogame demanda 
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do jogador uma postura contemplativa, desafiando-o a reorganizar o cenário e conduzir 

a personagem até locais específicos. 

Baseado nos desenhos de um dos colaboradores do estúdio, Ken Wong, o jogo 

obteve um status de artisticidade em diversos reviews96. Muito desse êxito imediato foi 

devido às referências com as quais o jogo dialoga: esculturas minimalistas, pinturas 

japonesas, indie games como Fez (Polytron, 2012) e Sword & Sworcery (Superbrothers, 

2011) e, de forma mais evidente, os desenhos de M. C. Escher, como é evidente na 

figura 16. A beleza dos ambientes in-game e sua adaptação em puzzles resultaram no 

prêmio de melhor jogo de iPad de 2014 pela Apple Design Award. 

 

Fig. 16: Similaridade entre obras de M. C. Escher e Monument Valley. 

O universo de Monument Valley apresenta a busca da princesa Ida pela 

redenção de algo que fez no passado – o que o jogo não deixa claro. O jogador deve 

guiar a personagem por labirintos de ilusão de ótica e construções impossíveis – o que, 

na história do jogo é referido como “geometria sagrada” – brincando com a perspectiva 

como forma de avançar na resolução de enigmas. Além disso, a princesa 

ocasionalmente se depara com os Crow People – espécies de antagonistas – durante sua 

                                                           
96 V. reviews da Wired <http://www.wired.com/2013/12/monument-valley-a-gorgeous-game-thats-like-

an-m-c-escher-come-to-life/> e The Verge <http://www.theverge.com/2014/4/3/5573812/monument-

valley-mc-escher-ipad-game>. 
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jornada, evitando ou utilizando destes seres para recuperar partes da “geometria 

sagrada”. 

O aporte narrativo é bastante vago e permite diversas interpretações. Não se sabe 

exatamente o que motiva as ações da personagem principal ou quem são os Crow 

People, por exemplo. Essa característica parece permitir que as projeções do sujeito-

jogador possam aderir mais facilmente ao objeto-jogo. Ou seja, mais que uma 

representação simbólica exata, os desenvolvedores brincam com as possibilidades de 

um vir-a-ser no processo de significação. O “pode ser” é primaz em relação ao “é/não é” 

e essa dimensão de possibilidade é a base aos puzzles de Monument Valley, operando 

nos níveis semânticos e narrativos, arquitetônicos, gráficos e de gameplay. 

Muito rapidamente, o texto capacita seu leitor. Os gestos evocados são apenas o 

tap (simples toque na tela) e o drag (deslizar o dedo sobre a tela). Enquanto a primeira 

ação corresponde à movimentação de Ida e ativação de botões na interface, a segunda 

concerne à manipulação de manivelas e eixos que possibilitam rotacionar partes do 

cenário. Assim, o jogador, no primeiro nível do jogo, é apresentado a um desafio de 

simples resolução onde recebe as instruções que basearão boa parte de sua experiência. 

A informação inicial, “tap the path to move Ida”, indica como movimentar a princesa 

pelo ambiente, já a informação seguinte – “hold and rotate” – mostra como manipular 

elementos do cenário. Tais ações são feitas mediante a tactilidade característica às 

interfaces touchscreen. Curiosamente, ao atravessar a plataforma que foi rotacionada, a 

manivela esconde suas barras impossibilitando que o jogador interaja com esse objeto 

até que o avatar saia da mesma superfície. A figura 17 expressa essa sequência de ações 

e é bastante ilustrativa da forma como o jogo, em suas mecânicas, se revela ao jogador. 

 

Fig. 17: Resolução do primeiro nível de Monument Valley. 
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Nesse primeiro momento, os elementos de interação se apresentam em suas 

affordances (GIBSON, 1979). Geralmente, o jogador-modelo identifica a possibilidade 

de ação nesses objetos, devido às vivências pretéritas que, na performance, são 

chamadas em causa novamente. Obviamente que essa utilização se baseia na memória e 

nos processos mentais de representação, de modo que “as experiências vividas e os 

fatores culturais, ou o repertório do agente podem influenciar o modo como se entende 

as possibilidades de ação” (MAIA, 2013, p. 6).  

Nesse sentido, ao tocar ou deslizar o dedo sobre a tela de um iPhone ou iPad em 

um objeto como uma manivela, por exemplo, o jogador já possui uma noção prévia do 

resultado de seu gesto. Configura-se, portanto, um certo jogo entre o espaço de 

experiência e o horizonte de expectativa (KOSELLECK, 2006). Pensamos, então, que 

as materialidades dos objetos no ambiente digital convocam um repertório gestual do 

jogador. Este ente se vale do aparato físico como dispositivo mediador da ação in-game 

e executa as ações que o sistema demanda. Em outras palavras, as affordances, 

vivências pretéritas do jogador e a própria constituição física do meio no qual o jogo é 

emulado parecem exercer influência direta sobre a experiência de jogo. 

Além disso, há um fator curioso acerca do jogo se restringir a dispositivos 

móveis: Monument Valley só pode ser experienciado verticalmente. O privilégio da 

altura se manifesta no level design a todo momento, sobretudo porque as estruturas nas 

quais a personagem transita são remodeladas pelo jogador, quebrando as convenções 

habituais de perspectiva. Em geral, a princesa sobe para superfícies mais elevadas para 

avançar no jogo. Enfim, essa característica aponta diretamente à influência exercida 

pelo aspecto físico do meio – smartphones e tablets –, uma vez que, caso fosse portado 

para um computador ou console, o jogo possivelmente teria de sofrer alterações de level 

design para se adequar a monitores dispostos horizontalmente.  

Tais fatores reforçam o posicionamento do designer Ken Wong, quando afirma 

que o jogo deve ser considerado mais como uma espécie de optimal experience – 

recordando da proposição de Csikszentmihalyi (1990) –,  do que um desafio árduo, 

longo e repetitivo. Com isso em mente, os desenvolvedores elencaram cinco preceitos 

condutores à criação de Monument Valley: 1) qualidade sobre quantidade (cada nível 

precisa ser único); 2) a dificuldade não é tão importante à experiência do usuário; 3) 

permissão para que os jogadores descubram as coisas por si mesmos (não lhes dizer o 

que fazer ou como se sentir); 4) foco nos aspectos que fazem o jogo se tornar especial, 
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em vez de adicionar conteúdo; 5) o encerramento é importante para a história97 

(SHEFFIELD, 2014). Essas guianças parecem convergir à proposta de Wong, quando 

declara em uma entrevista: “esperamos que os jogadores permaneçam engajados pelas 

mesmas razões pelas quais eles podem gostar de uma caminhada por um museu ou 

galeria de arte. […] Sabemos que existem mobile games por aí propondo esse tipo de 

experiência estética, reflexiva98” (WONG in STINSON, 2013). 

Assim, entre jogador e jogo se estabelece um diálogo que parece exigir uma 

postura mais contemplativa e menos frívola. Não há recordes a bater, nem pontos a 

ganhar. Em cada nível, o jogador necessita, tão somente, conduzir a personagem ao 

destino final, sob a promessa de recuperar uma das partes da “geometria sagrada”. No 

entanto, a tônica parece se concentrar muito mais sobre o ato de experimentar caminhos 

possíveis – muitas vezes perdendo-se entre nos labirintos – que cumprir imediatamente 

os objetivos propostos. 

Apesar disso, concluir o jogo é importante, pois a história apresenta um desfecho 

emblemático à saga da Ida. Na animação final há um senso de consumação – nos termos 

de Dewey – à experiência de Monument Valley como um todo. Obviamente que, em 

conformidade com a estética proposta pela obra, o final é vago e permite diversas 

interpretações. O jogador deve unir as partes em uma narrativa própria, configurando 

assim a sua experiência particular. O que se apresenta aos sentidos – através dos dedos 

em tela – não é apontado com clareza, trata-se apenas de alusões, de possibilidades de 

sentido. 

Esse traço de abstração pode resultar em experiências marcantes, aproximando 

os jogos eletrônicos a outras áreas das artes, como a poesia, por exemplo. Títulos como 

Journey (thatgamecompany, 2012), Limbo (Playdead, 2010) e Everything (OReilly, 

2017) figuram bem a possibilidade de criar peças interativas que rompam com as 

marcas tradicionais dos videogames. Podemos pensar que esses casos promovem um 

elastecimento do que é compreendido como possibilidade de leitura de uma obra 

videolúdica. 

                                                           
97 T.N.: 1) quality over quantity (make each level unique); 2) difficulty is not that important to the user’s 

experience; 3) allow players to discover for themselves (don’t tell them what to do or how to feel); 4) 

focus on the things that make the game special, rather than adding content; 5) the ending is important to 

the story 
98 T.N.: We hope players will stay engaged for the same reasons they might enjoy a walk through a 

museum or an art gallery. [...] We know that are mobile gamers out there looking for this kind of 

thoughtful, aesthetic experience. 
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Assim, os desenvolvedores experimentam novos discursos a partir de uma 

linguagem que lhes precede. Quando se utilizam das mesmas ferramentas de produção e 

o produto final se apresenta de forma diferenciada ou inusitada, essa ideia de 

elastecimento que propomos se apresenta com mais clareza. No caso, Monument Valley 

foi criado a partir da engine99 Unity 3D100, atualmente uma das mais utilizadas para 

desenvolvimento de jogos e aplicativos. As possibilidades de criação com softwares 

dessa natureza são praticamente infinitas. Um conjunto de elementos facilitadores ao 

processo de desenvolvimento e implementação de jogos podem ser alterados e 

reutilizados, resultando assim em novos produtos. 

Nos termos do campo não-hermenêutico (GUMBRECHT, 2010), é possível falar 

que a mesma “substância de expressão” foi ordenada de uma maneira a produzir uma 

“forma de expressão” distinta, o que, novamente, indica a influência da materialidade na 

criação de objetos digitais interativos. Desse modo, a fusão da “forma de conteúdo” e 

“forma de expressão” gera demandas próprias ao jogador, que, espera-se, responderá 

com uma performance adequada, de modo a possibilitar uma conexão efetiva com a 

obra – considerando, pois, a experiência enquanto interação, enquanto integração entre 

polos. 

 

5.5 DO LIMBO ENTRE MEIO E JOGADOR 

A palavra que nomeia o jogo observado agora denota algo como “margem” ou 

“borda”. Esse aspecto transitório, que beira uma coisa e outra, é replicado em toda 

atmosfera de Limbo. A escolha por um viés minimalista se apresenta nos elementos 

audiovisuais e de jogabilidade. A figura 18 ilustra parte dessa observação, apresentando 

um cenário monocromático e com pouca profundidade de campo. Pouco do ambiente é 

mostrado – devido à escuridão e desfoque –, no entanto, é justamente esse fator que 

compõe boa parte do Stimmung (GUMBRECHT, 2014) proposto. 

                                                           
99 Uma game engine – ou motor de jogos – é um software que facilita o desenvolvimento de produtos 

interativos. A partir de recursos e extensões comuns, uma infinidade de games, ambientes imersivos e 

aplicativos dessa natureza podem ser produzidos. Para mais, v. GREGORY, 2009. 
100 Disponível em <http://unity3d.com>. 
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Fig. 18: Cena inicial de Limbo. 

O jogo inicia com o personagem – avatar que alude a um garoto – deitado, de 

olhos fechados. Passado algum tempo sem nada ocorrer, o jogador é convidado a 

interagir de alguma forma, seja apertando um botão no teclado ou joystick, ou ainda 

tocando a tela sensível ao tato. Feito isso, o personagem abre os olhos e, vagarosamente, 

se põe de pé, como é visível na figura 18. A camada de áudio não é claramente 

distinguível. Pela ausência de trilha sonora convencional, um conjunto de ruídos 

(variações semelhantes a white noises) e efeitos sonoros (latidos de cachorros; grilos, 

sapos e insetos diversos; ruídos industriais, entre outros) ecoam distantes, compondo 

uma textura sonora que alude a um espaço de indefinição, de isolamento, onde a alusão 

impera sobre a representação. 

Portanto, é entre as inúmeras tonalidades de luminosidade, entre elementos do 

mundo físico e de uma realidade onírica e entre ruídos audíveis que o jogador opera. 

Arnt Jensen, designer do jogo, afirma que “[...] o horizonte é sempre borrado para que o 

jogador possa projetar seus próprios elementos nos espaços. Tentei fazer o mesmo com 

o som, usando ruído e texturas – o jogador começa a ouvir coisas que não estão lá101” 

(JENSEN in ROSE, 2010). Limbo é o próprio “entre”, indefinido, transitório, 

estimulante e desafiador. 

                                                           
101 T.N.: “(...) the horizon is always blurred so you can project your own things into the spaces. I tried to 

do the same with the sound with noise and textures – you start to hear things that aren’t there”. In: 

THOMSEN, Michael. How Limbo came to life. IGN, 2010. Disponível em 

<http://www.ign.com/articles/2010/09/14/how-limbo-came-to-life?page=2>. Acesso em 04/12/2017. 

http://www.ign.com/articles/2010/09/14/how-limbo-came-to-life?page=2


167 

 

Essa característica é reiterada também no que corresponde ao gameplay. Embora 

a mecânica de Limbo seja algo comum a jogos de plataforma e puzzle (avanço da 

esquerda para direita no cenário, pulos simples, interação com obstáculos como forma 

de solucionar os enigmas), a ambiência do jogo é o que, em grande parte, lhe confere 

notoriedade. O ruído constante, o escuro, a presença de artrópodes gigantes e NPCs 

(non-player characters, ou personagens controlados pelo computador) que perseguem o 

personagem em determinados momentos, a ausência de indicações claras de como 

proceder, as constantes mortes através das quais se torna possível compreender as 

dinâmicas e evoluir no jogo somam-se ordenadamente em Limbo, de modo a sustentar 

uma ambiência de indefinição e suspense. Nesse sentido, provoca reações somáticas do 

jogador constantemente: sustos e zonas de tensão são bastante comuns durante a 

experiência de jogo – algo atípico a jogos plataforma, frisamos. 

Acreditamos – porque sentimos na pele – que tais obras trazem elementos que 

possibilitam uma intensificação da experiência de jogo. Entre sustos e alívios, 

expectativas e satisfação, manifesta-se um jogo mais profundo que a pura causalidade. 

As formas como videogames desse tipo jogam com seus elementos internos faz com que 

lacunas se apresentem ao jogador no sentido de possibilitar a emergência de uma 

experiência (DEWEY, 2010). A partilha entre jogador e jogo exige uma mútua 

adaptação, uma forma de leitura integrada e consciente. Nesse caso, 

ler em busca de Stimmung não pode significar “decifrar” atmosferas e 

ambientes, pois estes não têm significação fixa. (...) O que importa, 

sim, é descobrir princípios ativos em artefatos e entregar-se a eles de 

modo afetivo e corporal – render-se a eles e apontar na direção deles 

(GUMBRECHT, 2014, p. 30). 

“Render-se a eles e apontar na direção deles”, no jogo, é notório durante o 

próprio processo de jogabilidade. Pela ausência de qualquer tutorial ou indicação verbal 

de como sobrepujar os desafios, a falha é parte da experiência do jogo, é o meio através 

do qual o avanço em Limbo se faz possível. Bruni (2009, p. 5) compreende “o sistema 

videolúdico como um objeto significante capaz de intermediar mensagens através de 

gramáticas mecânicas que combinam seus códigos internos numa coerência própria, 

resultando em uma unidade de significação”. Atentamos, entretanto, que, conforme as 

perspectivas de experiência e significação aqui já apresentadas, a interação do jogador 

com o videogame não resulta em uma unidade de significação, mas na possibilidade de 

uma significação. É na performance do jogador que um comportamento pode ser 
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restaurado (SCHECHNER, 2011) de modo a fornecer, a partir das experiências 

pretéritas, condições adequadas ao êxito. 

Assim, quando em interação com o objeto-jogo, a criatura-jogador aprende a 

jogar enquanto joga. Através de sucessivas tentativas, compreende o que o texto lhe 

exige e então age de acordo com tais demandas. Nesse sentido, aprender a jogar é 

aquiescer quanto aos efeitos do jogo sobre o jogo organismo. Não se trata, porém, de 

uma rendição, como se não houvesse resistências, mas de uma espécie de reorganização 

do próprio perímetro. Pode resultar desse encontro a formação de novas “representações 

dispositivas”102 (DAMÁSIO, 2012): 

No todo, esse “órgão” de informação e regência, esse grande conjunto 

de sistemas detém tanto o conhecimento inato como o adquirido sobre 

o corpo propriamente dito, sobre o mundo exterior e sobre o próprio 

cérebro, à medida que esse interage com o corpo propriamente dito e 

com o mundo externo. O conhecimento é utilizado para desdobrar e 

manipular sinais de saída motores e mentais, que são imagens 

constituintes de nossos pensamentos. [...] A aquisição de 

conhecimento novo é conseguida pela modificação contínua dessas 

representações dispositivas (DAMÁSIO, 2012, pp. 100-109). 

A percepção de que esse processo ocorre continuamente – seja em jogos 

eletrônicos ou no fluxo da vida, de maneira geral – nos remete novamente às 

considerações de Dewey acerca da experiência e de “uma experiência”. Nota-se que não 

há uma sequência de “fases” isoladas em Limbo: o jogo ocorre em um continuum, do 

começo ao fim, sem interrupções internas103. Ao “jogador-modelo” (BRUNI, 2009), o 

jogo leva cerca de três horas para ser completado. Durante esse período há momentos de 

intensificação da experiência, onde os conhecimentos da mecânica interna – adquiridos 

ao longo do jogo – deverão ser replicados para que se possa avançar na leitura. A figura 

19 ilustra bem a forma como esse saber se constitui e é requerido pelo jogo. 

                                                           
102 Conforme o neurologista português, o organismo, ao longo de seu curso de vida, passa por modulações 

diversas em prol de sua sobrevivência. Nesse sentido, tanto o “conhecimento inato” (referente à regulação 

biológica para sobrevivência; processos que não se transformam em “imagens”) quanto o “conhecimento 

adquirido” (registros sobre conhecimento imagético, como movimento, raciocínio, criatividade etc.; 

baseia-se em cumulações de ordem sociohistórica) compõem o que o autor chama de “representações 

dispositivas”. 
103 No entanto, à medida que avança, o jogo registra checkpoints. Além de salvar o progresso do jogador, 

esse recurso facilita a resolução dos desafios, uma vez que morrer não implica em retornar ao momento 

inicial, mas sim, retomar a ventura a partir do ponto onde parou.  
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Fig. 19: Resolução de um puzzle em Limbo. 

À medida que o jogador progride, os desafios que o game impõe se tornam mais 

complexos. A exemplo, no quadro 1, o personagem se depara com uma armadilha na 

qual precisa pular sobre a pequena elevação (evitando a parte mais baixa sob a estrutura 

metálica) para não ser esmagado pela estrutura superior. Em seguida, no quadro 2, o 

“gatilho” da armadilha é justamente a elevação sobre o chão. O game design, nesse 

momento, parece propor um jogo mental com o jogador, demonstrando que a estratégia 

empregada no primeiro obstáculo já não é a mesma. Ao falhar, o personagem morre e o 

jogador retorna ao checkpoint mais próximo, no caso, o quadro 1. Após as duas 

primeiras armadilhas, há uma terceira: um buraco com espinhos, como mostra o quadro 

3. Efetuando um pulo, o personagem chega ao outro lado e encontra um grupo de 

inimigos com zarabatanas, bem como um corpo caído ao chão, atingido por flechas. Os 

personagens iniciam uma perseguição (quadro 5) e o jogador deverá retornar até o ponto 
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inicial do quadro 1 (conforme demonstra o quadro 6). Um dos inimigos não consegue 

pular e cai nos espinhos e os outros dois morrem nas armadilhas das prensas metálicas. 

No retorno, o jogador deverá empregar o conhecimento adquirido para não ser, 

novamente, esmagado. Após esse desafio, o jogo continua propondo novos enigmas. 

O exemplo e descrição da sequência do puzzle apresentado na figura 19 

evidencia um momento de intensificação da experiência. O jogador precisa empregar as 

habilidades adquiridas para sobrepujar a situação imposta pelo jogo. A performance 

executada atualiza uma vivência pretérita (experiência a partir das mortes do 

personagem), conferindo um significado novo às ações que ali ocorrem. Conforme 

Gumbrecht (2014, p. 25), “é que aquilo que nos afeta no ato da leitura envolve o 

presente do passado em substância – não um sinal do passado, nem a sua 

representação”. 

Assim, percebe-se que Limbo convoca o jogador a ação de forma peculiar a 

partir do momento em que o insere em uma atmosfera misteriosa, na qual o jogador terá 

de descobrir como agir frente às adversidades impostas pelo sistema. De modo a 

ordenar os elementos de criação em um todo satisfatório, os desenvolvedores 

elaboraram uma game engine própria – algo incomum no atual cenário da indústria. Nos 

termos de Gumbrecht (2010), podemos afirmar que para que uma “forma de expressão” 

como o jogo em questão fosse possível, os artistas tiveram de desenvolver uma 

“substância de expressão” – obviamente que a partir de linguagens de programação – 

que correspondesse melhor às suas expectativas enquanto criadores104. A Limbo Engine 

é um produto à parte, voltado a ambientes monocromáticos 2D. Ou seja, uma 

ferramenta bastante restrita a outras possibilidades de criação. 

Além disso, o ordenamento da “substância de conteúdo” de modo coeso e 

coerente em si – “forma de conteúdo” – produz um Stimmung que promove um tipo de 

experiência junto ao jogador e isso, por sua vez, demandará performances específicas – 

em níveis sensoriais, intelectuais e motores –, gerando novos estímulos e perpetuando o 

ciclo interativo. 

Enquadrando todo o repertório gestual de Limbo no modelo proposto por 

Palacios e Cunha (2012), temos: 

                                                           
104 Para seu próximo projeto, Arnt Jensen e a Playdead estão desenvolvendo na engine Unity 3D, uma das 

mais utilizadas atualmente. A razão dada pelo game designer aponta para o exaustivo trabalho de criar um 

jogo from scratch, o que, em termos de mercado, pode acarretar em maior tempo de produção e 

consequente aumento dos custos. V. Limbo developer Playdead using Unity Engine for next title. 

Disponível em <http://ubm.io/1P6ztss>. Acesso em 27/07/2015. 
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COMANDO AÇÃO FUNCIONALIDADES 

Toque (tap) Toque rápido do dedo 

sobre a superfície da tela 

Acessar menu de escolha 

de checkpoints. 

Deslizar (drag) Arrastar o dedo sobre a 

superfície da tela 

Movimentação do 

personagem seguindo o 

posicionamento do dedo na 

tela 

Duplo toque (double tap) Dois toques rápidos do 

dedo sobre a superfície da 

tela 

Interação com objetos; 

agarrar. 

Deslizar rapidamente 

(swipe) 

Arrastar o dedo 

rapidamente sobre a 

superfície da tela 

Pulo (em movimento para 

cima ou nas diagonais 

superiores). 

Tabela 3 – Gestos tácteis em Limbo 

Assim, a tabela 3 evidencia a simplicidade de comandos presentes em Limbo. 

Pensando na perspectiva não-hermenêutica (GUMBRECHT, 2010), o game utiliza 

poucos dos recursos materiais disponíveis para efetivar a performance do jogador.  

Ainda sobre as materialidades, nossa experiência de jogo apresentou indícios de 

que o tamanho da tela pode influenciar nos comandos desempenhados. Especificamente, 

no iPad 4 (resolução de 9,7 polegadas) as ações foram realizadas sem maiores entraves 

técnicos, já no iPhone 5s (resolução de 4 polegadas) encontramos entraves à 

jogabilidade devido ao menor tamanho da tela. O iPhone 6s (4,7 polegadas) todos os 

gestos puderam ser desempenhados com fluidez. Percebemos, portanto, que a 

empunhadura do aparelho e o tempo de resposta exigido pelo jogo em determinados 

momentos conduziram a adoção de uma certa gramática de gestos em detrimento de 

outra. Dito de outra forma, os dispositivos de controle parecem constranger 

corporalmente o sujeito, indicando formas próprias à sua utilização e exigindo desse 

ente uma postura condizente com sua disposição material. 

O que está em jogo nessas notações é a influência que os aspectos materiais 

exercem na experiência. Se “estar presente” no ambiente do jogo implica em perceber 

os resultados das próprias ações na tela através de um dispositivo, pensamos que esse 

mesmo dispositivo não deve ser encarado como mera “mediação”. Pelo contrário, essa 
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própria constituição material – tanto em hardware como em software – exerce 

influência fundamental sobre o texto que se desvela aos sentidos. 

Portanto, quando o jogador aquiesce à proposta do desenvolvedor, isto é, 

concorda em adentrar no círculo mágico projetado na obra videolúdica, seu movimento 

pode apresentar traços de experiência estética, de “uma experiência” per se. Desse 

modo, recordamos que “o que distingue uma experiência como estética é a conversão da 

resistência e das tensões, de excitações que em si são tentações para a digressão, em um 

movimento em direção a um desfecho inclusivo e gratificante” (DEWEY, 2010, p. 139). 

Assim, quando jogador e obra partilham a produção de uma significação e a 

performance visa um equilíbrio de tensões, de acordo com as expectativas do sistema, é 

possível que se tenha “uma experiência”. De modo complementar, quando o objeto se 

apresenta enquanto um videogame e, ao mesmo tempo, evoca emoções diversas do 

sujeito, se reforça a necessidade de repensar as fronteiras que separam o jogo de outras 

manifestações humanas. Nesta perspectiva, não parece infundado perceber, no caráter 

de artisticidade em Limbo, um conjunto de elementos passíveis de facilitar uma 

intensificação da experiência e sua elevação a um caráter de evento (SEEL, 2014). 

Embora não tenham sido evocadas com frequência nesse capítulo, as ideias de 

“efeito de presença” e “efeito de sentido” (GUMBRECHT, 2010) permeiam toda a 

discussão empreendida até aqui. Orquestrados no âmbito do design, é da articulação 

entre tais efeitos que ambos, jogo e jogador podem promover experiências marcantes. 

Em nossa abordagem, presença e sentido são caros. Emerge dessa articulação um 

universo lúdico que ambienta o jogador em uma redoma na qual suas ações são 

ressignificadas digitalmente através de um conjunto gestual captado pela tela 

touchscreen. Assim, tanto o que é dito, quanto a forma do dizer auxiliam na construção 

dos moldes à experiência do jogo. A obra videolúdica abre lacunas sensoriais e 

semânticas que serão preenchidas pelo jogador em sua performance; esse mesmo 

jogador oferta um espaço em suas faculdades sensoriais, cognitivas e motoras àquilo 

que o jogo lhe apresenta. Emerge dessa relação as condições ideais a uma experiência 

em seu estado virtual, na condição de um vir-a-ser. 
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“When you came into this world, there gradually arose the sensation of I. It stays there awhile, it goes 

through a development, and then it drops off. But all the time everywhere there are other I’s starting up. 

Whether they be human, animal, anything you like [....] always they’re starting up. Now, you would say 

there is no connection between them. No, in the same way there’s no connection between the molecules in 

your hand. And yet you say it is a hand. But if you look at it under a powerful enough microscope, the 

molecules in your hand are miles apart. [...] See, what we’re doing in this is not setting down a doctrine, 

but it is doing an exercise in perception. You can see it either way. You can see yourself, in other words, 

as existing only now. That’s the only you there is. The alternative to that, logically, is to see yourself as 

Everything.” 

Alan Watts  

 

6. ÀS MARGENS DO ABSTRATO 

Tudo em Everything (OReilly, 2017) está, de algum modo, conectado. O 

ambiente é composto de uma variedade de cenários, escalonados desde partículas 

subatômicas até o nível galáctico. Aquele que interage passeia por esses espaços, 

experimentando diferentes perspectivas e formas de ser. Dizemos “formas de ser” em 

modo literal, pois a mecânica fundamental de Everything possibilita ao jogador habitar 

– no sentido de buan105, proposto por Heidegger (2008) – qualquer objeto visível no 

cenário, ascendendo ou diminuindo a escala de observação, explorando ambientes e 

coletando informações sobre as coisas que se torna. É, por mais estranho que possa 

parecer, um jogo sobre ser. Não sobre ser alguém – muito menos alguém que precisa 

fazer determinada tarefa –, mas sobre ser. Em um primeiro momento pode parecer 

confuso, mas o conjunto da obra de David OReilly flerta com as quebras do léxico 

habitual das mídias onde se expressa: seja como filmmaker e animador, seja como 

desenvolvedor. Assim, Everything brinca com as formas de representação do jogador 

in-game, com a ausência de condições de vitória e derrota e a não-linearidade absoluta 

no acesso às camadas textuais do jogo. Por isso, a obra se assemelha – e assim também 

é classificada pelo autor – a uma “experiência interativa” e uma “simulação da 

realidade” onde não há forma errada ou correta de jogar (EVERYTHING 

WEBSITE106). 

O jogo escolhido para guiar nossas reflexões na rota final dessa tese traz em si 

aspectos nunca antes vistos em outros títulos. Não queremos dotar o objeto de uma aura 

de genialidade, nem afirmar que é o único dentre essa ampla ecologia midiática que 

apresenta essas mecânicas. No entanto, Everything insere o jogador em uma redoma 

                                                           
105 Aludimos aqui ao pensamento heideggeriano, considerando, em especial, as relações etimológicas – no 

alemão – entre o ser (Ich bin) e o construir (bauen) o lugar a servir de habitação (Buan). Tais ideias estão 

contidas em “Construir, habitar, pensar”, conferência de 1951. Cf. HEIDEGGER, M. Ensaios e 

conferências. Petrópolis: Editora Vozes, 2008. 
106 Disponível em <http://www.everything-game.com/>. Acessado em 01/10/2017. 
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lúdica na qual a abstração é a tônica. Parecem não haver objetivos de qualquer espécie e 

o jogador vaga pelos ambientes e entes do game sem qualquer linha guia a suas ações. 

Há um conjunto de outros jogos que exploram essa liberdade na agência, mas em 

Everything isso é parte fundamental à experiência de jogo. De certo modo, é como se o 

jogo jogasse com o jogador a partir dos silêncios, vazios e convites ao não-controle. 

Como esse aspecto de abertura em jogos digitais já havia sido investigado anteriormente 

(THOMAZ; CARDOSO FILHO, 2016), o retorno à obra do mesmo desenvolvedor 

pode trazer uma contribuição mais valiosa no que concerne à dimensão diacrônica da 

experiência, sobretudo no jogo entre referências anteriores e expectativas futuras 

(KOSELLECK, 2006).  

Assim, antes de imergirmos nas experiências promovidas por Everything, é 

válido destinar algumas linhas àquilo que margeia o jogo em si: pois notamos certa 

recorrência em traços autorais no trabalho de David OReilly. É característico às suas 

obras um caráter de experimentação. Desde seus projetos iniciais em animação, o jovem 

artista irlandês já demonstrava uma inclinação por explorar falhas e limitações técnicas 

como parte substancial de seu partido gráfico, como ilustram os quadros abaixo. 

 

Fig. 20: Frames de Please Say Something (2008) e The External World (2011). 

Os dois curtas acima correspondem a uma fase mais reconhecida do trabalho de 

OReilly. O artista se vale de técnicas como low poly107 para construir histórias em 3D 

que retratem, icônica e ironicamente, o teatro da vida cotidiana. A forma de representar 

suas ideias faz das falhas e limitações técnicas os elementos constitutivos de sua 

linguagem. Desse modo, é comum o uso de “erros” de edição, distorções de cor e ruídos 

sonoros como eixos principais sobre os quais suas histórias são contadas. Esses traços 

auxiliam a composição de um espaço de experiência próprio à recepção de suas obras. 

                                                           
107 Low poly é uma técnica de modelagem em softwares 3D que preza pela simplicidade nas formas. Ao 

fazer uso de poucos polígonos – daí o nome –, os objetos simulados assumem um aspecto mais 

rudimentar em sua estrutura, fugindo da representação fotorrealista e da alta complexidade gráfica. Por 

esse motivo, as imagens são renderizadas – isto é, processadas pelo computador – mais rapidamente, por 

terem estruturas mais leves. 
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Tais aspectos são recorrentes às produções do artista irlandês, sendo um dos 

principais fatores pelos quais os curtas de OReilly foram premiados em diversos 

festivais de cinema108 ao redor do globo. Aparentemente, isso só deu fôlego ao artista 

para projetar seu primeiro videogame. Em 2014, Mountain foi lançado. 

 

6.1 MOUNTAIN 

É comum àqueles minimamente habituados aos jogos digitais o seguinte 

questionamento após interagirem com Mountain: mas isso é um jogo, afinal? Essa 

inquietação se justifica logo nos primeiros momentos de contato com essa obra. MTN – 

como também é chamado – convida o jogador a um lugar de estranhamento, de 

contemplação, de primazia da observação sobre a ação, de quase ausência do corpo109. 

Por esse motivo, talvez “experienciar” seja mais apropriado que “jogar”, no que se 

refere à situação de interação que o jogo em questão instaura. É possível elencar alguns 

motivos pelos quais um termo se torna mais cabível que outro: a quase inexistência de 

ações possíveis ao jogador, a ausência de regras e objetivos e a não-influência de seus 

comportamentos no sistema-jogo são alguns deles. 

Não por acaso, o jogo foi primeiramente apresentado em uma conferência no 

Museum of Contemporary Art de Los Angeles, California110. Dias depois, foi lançado 

nas plataformas digitais, para computadores pessoais e dispositivos móveis. É até 

engraçado notar que, em seu site oficial111, Mountain é descrito como “um simulador de 

montanha”, pertencente ao gênero “relax ‘em up”. O ineditismo na utilização desse 

termo nos videogames abre caminho à percepção de elementos distintivos do jogo em 

questão. Dentre essas definições, é notável a referência – em tom irônico, como é 

peculiar à obra de OReilly – aos jogos “shoot’em’ up”, um estilo de jogos de tiro 

                                                           
108 V. site oficial do artista. Disponível em <http://www.davidoreilly.com/>. Acessado em 01/10/2017. 
109 Em ocasião anterior, nos debruçamos – eu e Jorge Cardoso Filho – sobre Mountain, na tentativa de 

lançar luz às estruturas de ludicidade que sustentam essa experiência em duas plataformas de emulação: 

PC e iPad. O avanço alcançado com tal estudo abriu campo a novos questionamentos, que convocam uma 

reflexão mais extensa a ser empreendida nesse capítulo utilizando como objeto o jogo Everything – como 

já dito –, produzido pelo mesmo autor. Para conferência, v. THOMAZ, Felippe; CARDOSO FILHO, 

Jorge. Playful Experiments: Conditions of “An Experience” in Touchscreen Games by a Non-

Hermeneutic Perspective. In: VALENTINE, Keri; JENSEN, Lucas (Ed.). Examining the Evolution of 

Gaming and Its Impact on Social, Cultural, and Political Perspectives. Hershey/Pennsylvania: IGI Global, 

2016, p. 343-363. 
110 Habitualmente, jogos de grande popularidade são anunciados nas plataformas digitais (a exemplo de 

Steam, PSN, Live, App Store etc.) e em grandes eventos ligados a videogames (como E3, PAX, Blizzcon, 

Twitchcon, etc.). Mountain não recebeu grande destaque em nenhuma dessas “vitrines”, mas sim da 

crítica especializada (em matérias publicadas nos portais Wired, Polygon, IGN, The Altantic, entre 

outros). Isso gerou um certo hype – isto é, um burburinho, uma “onda” de expectativas e comentários – na 

comunidade gamer que aprecia jogos independentes. 
111 Disponível em <http://mountain-game.com/>. 
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bastante difundidos na indústria. Nos “shoot‘em up” compete ao jogador combater 

múltiplas ondas de inimigos e avançar por mapas até derrotar bosses – ou “chefões” – e 

atingir determinado objetivo. Em geral, o jogador controla uma aeronave e tem de atirar 

em diversos inimigos e fugir dos ataques adversários em um curto espaço de tempo. Por 

outro lado, no “relax ‘em up” – no singular devido à atual exclusividade do termo – o 

jogador é convocado muito mais enquanto olhos e ouvidos do que gestos Com isso, a 

obra videlúdica OReilly evoca muito mais um relaxamento por parte de quem “joga”, 

em detrimento da velocidade dos eventos in-game. 

Esse aspecto também é reforçado na descrição: “no controls; time moves 

forward; things grow and things die; nature expresses itself” (MOUNTAIN’S 

WEBSITE). Assim, cada montanha é única, gerada a partir de desenhos que o jogador 

faz como resposta a três palavras-chave. O próprio autor provoca, afirmando que são 

“questões projetadas para serem muito mais psicologicamente invasivas que qualquer 

coisa que o Facebook quer saber sobre você112” (OREILLY in KOLLAR, 2014). Ao 

interpretar as respostas do jogador, a tela de carregamento simplesmente apresenta a 

mensagem “patience”, fugindo ao habitual “loading”, característico às telas de 

carregamento de dados nos videogames. Em pouco, a montanha é gerada e o jogador 

pode ler as seguintes informações, em letras maiúsculas: “Welcome to Mountain. You 

are Mountain. You are God”, conforme a figura 21: 

 
Fig. 21: Processo de criação da montanha em Mountain. 

Já nos momentos iniciais o jogador é desafiado, não por quebra-cabeças ou por 

comandos complexos, mas mais pela ruptura às formas de interação habituais a 

videogames. Pessoalmente, em um primeiro momento, muitas tentativas de interação 

foram feitas até que se tornou perceptível que a montanha simplesmente estava lá, 

impassível de controles diretos. É possível alterar o ponto de vista: aproximando a 

                                                           
112 T.N.: “Questions designed to be far more psychologically invasive than anything Facebook wants to 

know about you” 
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câmera para perceber detalhes e afastando a forma de visualização até a galáxia, onde a 

Montanha torna-se menor com relação ao universo circundante. Apesar de mudar o 

enquadramento, não cabe ao jogador – por mais que queira – alterar o curso dos 

acontecimentos dentro do jogo. Desse modo, as primeiras horas em Mountain parecem 

justificar o pedido que o jogo faz ao ser carregado: paciência é, de fato, o primeiro passo 

à sua experiência. 

Nessa via, o repertório gestual que Mountain convoca é básico. Ao pinçar a tela, 

aproximando ou afastando os dedos, a câmera se aproxima ou afasta. O swipe do dedo 

rotaciona a câmera e revela outros ângulos do objeto. Toques simples – taps – acionam 

uma espécie de piano – que será apresentado mais adiante –, além de elementos da 

interface. Em suma, o grau de facilidade na utilização do dispositivo de controle e as 

respostas do software aos gestos na tela indicam que, a esse videogame demanda uma 

postura mais contemplativa que gestualmente ativa. Inferimos que talvez Mountain 

valorize mais o padecer que o fazer (DEWEY, 2010).  

Portanto, ao romper com marcas tradicionais de jogos de simulação 

(manipulação de personagens ou fatores em prol de determinado objetivo, por 

exemplo), uma outra performance é requerida. De forma simples, o pacto que a 

montanha propõe ao jogador pode ir do estranhamento inicial a uma atitude 

contemplativa, tendo a resignação e compreensão da mecânica no intermédio desse 

processo. Ao jogador inquieto, que tenta, insistentemente, agir sobre o ambiente 

simulado, o jogo pode parecer enfadonho e entediante. Àquele que aceita a lógica 

interna de Mountain, no entanto, a experiência pode ser quase hipnótica. 

Assim, conforme adere à sua montanha, o jogador percebe que determinados 

eventos ocorrem no ambiente do jogo. A Montanha, de tempos em tempos, “se 

comunica” através de frases curtas escritas na parte superior da tela e anunciadas pelo 

som de uma nota musical. “This is really, really strange”, diz em um momento. Passado 

algum tempo, questiona: “What is beauty?”. Mais adiante, atesta: “Being a thing is not 

so bad”. A montanha, em resposta ao momento in-game, reporta: “I’m deeply connected 

with this brilliant morning” e, posteriormente, “I can’t get enough of this melancholy 

night”. Nesse estranho contexto de ludicidade, contemplação e adesão, a indagação que 

surge é também feita pela própria Montanha em determinado momento do jogo: “What 

is a mountain, exactly?”. 

Essas mensagens e algumas reações que a Montanha expressa foram pensadas 

por Ian Bogost como “pequenos exercícios, convites que o jogo lhe faz para te auxiliar a 
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pensar através do vale impassível entre sua própria experiência e a experiência 

desconhecida de uma entidade como uma montanha”113 (BOGOST, 2014). Nessa 

perspectiva, se evidencia um cuidado no game design no sentido de oferecer recursos à 

facilitação da partilha virtualmente estabelecida entre montanha e jogador. É como se a 

situação de interação não fosse materializada nas mecânicas internas do jogo – isto é, o 

jogador não exerce controle direto sobre a montanha –, mas assumisse um aspecto mais 

psicológico, empático. 

Apesar disso, uma das poucas formas de ação no ambiente do jogo é através de 

um teclado, uma espécie de piano que se situa na parte inferior da tela. Assim, o jogador 

pode tocar enquanto observa a estrutura topográfica que, de alguma forma, lhe 

representa no ambiente digital. A depender da plataforma onde é jogado, variam-se os 

comandos às notas musicais. No computador utiliza-se o teclado, nos dispositivos 

touchscreen, a parte inferior da tela. É importante ressaltar que a montanha reage à 

música resultante da interação do usuário. Ao manipular esse “piano” rapidamente, 

apertando suas teclas, mesmo que de forma aleatória, o pequeno planeta tem sua órbita 

acelerada. Além de girar mais rapidamente, a montanha é temporariamente envolta em 

uma espécie de aura iluminada, se for observada a partir do universo. Parece que a 

música alegra essa entidade digital. 

Tais reações parecem funcionar em uma lógica de sedução do jogador. Seus 

“pensamentos”, as manifestações da natureza, o “sorriso atmosférico” ao ouvir uma 

música tocada pelo jogador são nuances comportamentais esboçadas pela Montanha. 

Metaforicamente, é como se a mesma estendesse a mão à espera de um cumprimento do 

jogador.  Ian Bogost partilha de percepção similar: 

O “você” em “você é montanha” não se refere de forma alguma ao objeto 3D 

terraformado do jogo. Em vez disso, descreve o jogo em si. Você não é 

montanha, mas você é Mountain. Você joga como o abismo entre o humano e 

o alpino. […] Mountain te convida a experienciar o hiato entre sua própria 

subjetividade e a insondável experiência de algo mais, algo cuja experiência é 

tão desconhecida quanto inimaginável”
114

 (BOGOST, 2014). 

O que adere à proposta de experiência projetada em Mountain pode notar que o 

Stimmung relativo à Montanha abre vias mais promissoras a um pacto efetivo entre 

                                                           
113 T.N.: Think of them as little exercises, invitations the game extends to you to help you think through 

the impassible valley between your own experience and the unknowable experience of an entity like a 

mountain. 
114 Tradução nossa: The “you” in “you are mountain” doesn’t refer to the terraformed 3D game object, at 

all. Instead, it describes the game itself. You are not mountain; rather, you are Mountain. You play as the 

abyss between the human and the alpine. […] Mountain invites you to experience the chasm between 

your own subjectivity and the unfathomable experience of something else, something whose “experience” 

is so unfamiliar as to be unimaginable. 
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jogador e jogo. Quando a criatura compreende e aceita a vagueza desse ambiente, 

adequando sua performance às expectativas do sistema, os vetores a “uma experiência” 

se esboçam com maior nitidez. De modo complementar, quando o objeto se apresenta 

enquanto jogo e, ao mesmo tempo, tensiona os elementos habituais da atividade lúdica, 

emerge a necessidade de repensar as margens que separam o jogo de outras 

manifestações humanas. Portanto, a experiência de Mountain parece privilegiar a 

compreensão de to play em um viés de representação e interpretação, em detrimento de 

sua significação enquanto ritmo, velocidade, habilidade manual ou competição. 

Tal preâmbulo sobre Mountain nos serve de pano de fundo a uma discussão dos 

modos de jogo possíveis em Everything. Tomamos tal objeto como um parâmetro que 

torna visível um espaço de experiência e um horizonte de expectativa (KOSELLECK, 

2006) peculiar e, ao que parece, cada vez mais recorrente no universo dos videogames. 

Isso é dito devido ao caráter experimental do jogo. Assim, o percurso à análise de 

Everything é conduzido de fora para dentro, seguindo o movimento espiralado no início 

de nossa jornada. Mais uma vez, passeamos entre os eixos-chave à presente tese: 

experiência, performance, materialidades. 

 

6.2 ASPECTOS GERAIS DO OBJETO ÀS VISTAS 

Everything foi lançado em março de 2017 para Playstation 4 e abril do mesmo 

ano para computadores pessoais. O videogame foi bastante antecipado pelos críticos e, 

assim que publicado, recebeu diversas avaliações positivas. Dentre os reviews, 

destacamos algumas passagens, como em artigo publicado na Polygon: “um mágico 

parque infantil do ser, em vez do fazer”115 (CAMPBELL, 2017); ou nessa passagem da 

sessão de games do The Guardian: “Everything é um jogo que reconhece seus pontos 

fortes e não os esconde: tudo persiste e tudo está conectado”116 (BREWSTER, 2017). 

Assim também consta na Kotaku, “uma exuberante celebração de conexões, dos laços 

que ligam o universo”117 (GRAYSON, 2017). 

No entanto, posições menos favoráveis à proposta de Everything também 

repercutiram nas redes. Em tom satírico, Justin Clark publicou na Gamespot: “Se o seu 

maior sonho relacionado a videogames é reunir uma gang de rua formada por chaleiras, 

um globo ocular, um saxofone e uma banana que perdeu sua irmã, Everything é o jogo 

                                                           
115 T.N.: “A magical playpen of being, rather than doing”. 
116 T.N.: “Everything is a game that knows what its core strengths are, and it does not shy away from 

them: everything persists, and everything is connected”. 
117 T.N.: “Na exuberant celebration of connections, of the ties that bind the universe together”. 
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certo para você”118 (CLARK, 2017). O conjunto de comentários nessa matéria evidencia 

posturas menos favoráveis ao projeto interativo de OReilly. Parte considerável critica a 

falta de realismo na animação dos objetos do jogo, a simplicidade nos modelos 3D, a 

falta de missões e objetivos claros ao jogador – isto é, a liberdade que o sistema 

proporciona ao usuário – e o ritmo mais lento de jogabilidade. 

Para além das posições polarizadas, Everything se apresenta, de fato, como uma 

“experiência de final aberto e um jogo simulador de realidade. Não há modo correto ou 

errado de jogar e o jogo de cada pessoa será diferente”119 (EVERYTHING WEBSITE). 

Essa abertura aos inputs do jogador não se configura só tecnicamente, através da 

simplicidade dos comandos, amplitude do ambiente simulado e variados níveis de, 

digamos, presença. Mais que isso, apresenta um conjunto de recursos audiovisuais e 

interativos que convocam, por vezes, uma postura mais ativa do usuário e, em outras 

ocasiões, um estado de contemplação. 

Em linhas gerais, o jogador pode “ser” cerca de três mil objetos no universo do 

jogo, desde uma partícula de carbono no interior de um organismo vivo a uma nebulosa 

em meio a galáxias no espaço sideral. Basicamente, é possível ser tudo – everything – 

aquilo que se vê no ambiente. Assim, alterando níveis de magnitude, é possível descer 

aos elementos mais minúsculos da matéria e, em outro sentido, ascender às formações 

mais amplas que conhecemos. De átomos a galáxias, tudo nesse jogo está conectado. 

 

                                                           
118 T.N.: “If your greatest gaming dream is to assemble a street gang made up of two teapots, an eyeball, a 

saxophone, and a banana that misses its sister, Everything is the game for you”. 
119 T.N.: “an open ended interactive experience and reality simulation game. There is no right or wrong 

way to play, and each person’s game will be different". 
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Fig. 22: Screenshot de Everything 

A figura 22 leva ao extremo a ideia de interconexão entre os seres/coisas do 

jogo. Em geral, não é assim que a interface se apresenta, mas como algo mais simples, 

com menos elementos. Ao passo em que o jogador se permite ser anything, o jogo 

introduz trechos de palestras e conferências proferidas por Alan Watts120, filósofo inglês 

do século passado, célebre por propor a união entre a filosofia oriental e ocidental. 

Watts era fortemente influenciado pelo zen budismo e pelo taoísmo e seus seminários 

abordavam temas como consciência, conhecimento, percepção e união entre o que é 

interno e o que é externo, entre sujeito e objeto, entre o self e o outro. 

De modo complementar, mas ainda nas generalidades, a música do jogo é um 

dos pontos fortes para a construção de uma atmosfera própria. Com mais de três horas 

de duração no total, as composições conferem um clima de calma, introspecção, de 

singeleza121. As músicas, todas instrumentais, são compostas majoritariamente por 

violinos, violoncelos, vocalizações sutis e teclados sintetizadores que remetem a 

qualquer coisa de etéreo. No entanto, algumas dessas músicas constroem ambientes 

sombrios, com teor trágico e obscuro. À medida em que o jogador interage com o jogo, 

essas músicas são executadas e dão tons às emoções pretendidas pelo game designer. 

Efeitos muito interessantes podem ocorrer quando, durante a imersão, a música se 

combina às falas de Watts. 

A essa altura do texto, impera a necessidade de contemplar o objeto em si. 

Everything, efetivamente, possui traços distintivos a alguns padrões triviais ao game 

design, desde sua abertura à experiência do jogador até as distinções técnicas no tocante 

à sua representação in-game. Assim, convidamos o leitor a assistir ao curta de 

gameplay, produzido também por OReilly. O link está no QR Code 2, logo abaixo, e 

essa nota de rodapé122. A necessidade de tal convite se deve à crença de que as reflexões 

a seguir só poderão ser compreendidas com efeito se o leitor se empenhar em ver o 

objeto em ação. Os questionamentos, inferências e reflexões poderão tornar-se mais 

claros àquele que tem em mente a natureza do jogo ao qual nos referimos. Fato curioso 

é que esse curta recebeu inúmeras premiações em festivais de cinema e chegou até a 

                                                           
120 As gravações podem ser adquiridas pelo site oficial do Alan Watts Organization, conduzido por seu 

filho Mark. Disponível em <https://www.alanwatts.org/>. Acessado em 02/10/2017. 
121 A trilha pode ser adquirida em CD e LP e ouvida em plataformas digitais como Spotify. Disponível em 

< https://open.spotify.com/album/343QQlQc2jheOjFgDwrKoN>. Acessado em 02/10/2017. 
122 V. Everything – Gameplay Trailer | PS4. Disponível em < 

https://www.youtube.com/watch?v=JYHp8LwBUzo>. Acessado em 02/10/2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=JYHp8LwBUzo
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concorrer a uma indicação ao Oscar 2018 como melhor curta de animação. Após 

assistir, retomamos a discussão. 

 

QR Code 2: Everything – Gameplay Trailer 

 

 

Ver o fenômeno retratado em um vídeo já nos fornece alguma ideia do tipo de 

pacto que tal categoria de obra videolúdica propõe ao jogador. Se pensarmos em 

exemplos externos a Everything, vemos alguns aspectos recorrentes. Em Journey, o 

jogador vagueia pelo espaço de jogo sem saber ao certo o que tem de fazer. Seu trabalho 

é seguir pistas e tentar, nas formas abstratas de enunciação de conteúdo, conferir-lhes 

algum significado, sem que lhe sejam impostas formas claras de ação no digital. Assim 

também, The Witness (Thekla Inc., 2016) constrói uma ambientação enigmática e lá 

insere seu jogador, sem qualquer nível de instrução ou background narrativo inicial. 

Jogos dessa natureza tem sido cada vez mais comuns na indústria. Pensamos, com isso, 

em reconfigurações nas categorias propostas por Koselleck (2006) e às quais 

frequentemente nos remetemos nessa tese. 

Everything faz corpo a essa corrente de desenvolvedores. O jogo, como se vê no 

trailer, é como que uma lecture do Alan Watts, de modo que, se há algum guia naquele 

universo, certamente não é o game designer letrando o jogador às mecânicas, mas as 

próprias ideias de Watts inspirando, provocando, fazendo pensar e sentir. Os efeitos de 

presença em sua voz grave, rouca, no tom professoral; os efeitos de sentido nos 

conteúdos das ideias promulgadas e articuladas com o que aparece aos sentidos no 

videogame... parece haver algo distinto nessa experiência. 

Os conteúdos das palestras, a jogabilidade que se alterna entre tantos seres 

distintos, a música e efeitos sonoros, a não-exigência de uma postura constantemente 

ativa ante ao dispositivo de controle: tudo isso contribui à ideia de ser tudo; de ser um. 

A arte principal do jogo já permite uma leitura nesse sentido. 
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Fig. 23: Arte oficial de Everything 

Azul e branco. Tais são as cores associadas à identidade visual do segundo 

videogame de David OReilly. Num primeiro contato, a escolha cromática propicia 

sensações ligadas à serenidade, à calma, ao espaço, à solidão, à sabedoria. Todas essas 

ideias relacionadas às percepções da cor compõem um objeto de discussão de longa 

data123. 

No cotidiano, porém, dizemos “tudo azul” quando aludimos ao andamento 

tranquilo dos eventos da vida. No inglês “to feel blue” indica um estado de 

introspecção, isolamento e até melancolia. Tais exemplos podem ser compreendidos 

como extensões da linguagem para dar nome àquilo que é da ordem do sentimento. 

Assim, as afetações causadas pela recepção da cor são mais que simples efeitos da luz 

captados pelo córtex visual, elas articulam estruturas cerebrais responsáveis pelas 

emoções, memórias de longo prazo e processos cognitivos (BLEICHER, 2012; 

FRASER; BANKS, 2010; RILEY, 1995). 

Desse modo, custamos a acreditar que a escolha cromática para a proposta de 

Everything não foi à revelia. Antes, pensamos que a combinação de azul e branco 

                                                           
123 Não interessa aqui aprofundar essa reflexão em demasia. Esse objetivo é cumprido com maestria por 

Itten (1973) e Albers (2013). A nós, concerne muito mais perceber – e, evidentemente, fundamentar essa 

percepção – a influência que as cores causam à psique humana, evocando sensações, emoções e 

sentimentos. No entanto, buscamos cautela ao indicar um conjunto de reações às cores, de modo que não 

pareça uma causalidade “hipodérmica”. Nesse domínio, o da subjetividade e percepção, cabe ao 

pesquisador muito mais apontar possibilidades que determinações. 
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propicia uma antecipação dos efeitos causados pelo jogo. A arte de divulgação traz, 

nessa combinação de cores o ambiente propício ao símbolo que ilustra o jogo: um 

hexágono interconectado em seus vértices. Cada um de seus pontos de contato se 

comunica com os lados opostos, de modo a formar dois triângulos: um apontando para 

cima, outro para baixo. Internamente, as arestas se sobrepõem de maneira alternada, ora 

ocupando a camada inferior, ora a superior; ora se ocultam, ora se revelam. O ponto 

central revela um cubo, que ancora e reúne as seis arestas internas; mais precisamente, 

as ligações que conectam os vértices opostos. 

Essas características fazem referência direta à experiência que o jogo parece 

querer promover. Está tudo nessa imagem: a ideia de que tudo está, de algum modo, 

conectado; o movimento descendente e ascendente; aquilo que se oculta e aquilo que 

aparece; o centro como encontro, como o ponto de equilíbrio entre as entre esses 

opostos. Tudo isso envolto em uma redoma de serenidade, de equilíbrio, de 

singularidade da existência da vida. Essas temáticas são abordadas a todo momento em 

Everything. Em diversos momentos, a experiência projetada por OReilly se aproxima de 

algo espiritualista. As mecânicas de jogo e as palavras de Alan Watts trazem mais 

indícios a essa percepção.  

No entanto, para compreender as interações do jogo com o jogador – e, 

obviamente, do jogador com o jogo – e de que forma a experiência é projetada e 

atualizada pelo usuário final, é necessário imergir. Assumir, por assim dizer, corpos 

digitais no mundo de Everything. A jornada ideal à compreensão da análise é aquela do 

jogador-modelo, que aceitou o convite do jogo e lançou o olhar a algumas situações in-

game. Como forma de evidenciar os procedimentos metodológicos e relacioná-los a 

nosso estudo, se faz necessário adequar o tempo verbal em alguns momentos, 

assumindo a primeira pessoa para guiar o leitor à experiência proposta pelo videogame. 

 

6.3 DE QUANDO O JOGO JOGA COM O JOGADOR 

A cada ventura iniciada no mundo criado por OReilly, questões de natureza 

ontológica se apresentam em tela. Essas perguntas introduzem o jogador a Everything, 

ao tempo em que lhe fornece conhecimento das dinâmicas básicas de movimentação e 

interação do personagem em tela. A cena de abertura inicia do escuro absoluto, de onde, 

no centro do quadro, brilha uma luz. Imediatamente, uma caixa de informação surge e 

apresenta ao jogador a ação requerida para que se controle a representação in-game. Ao 

movimentar essa luz por um instante, ela ganha um brilho ainda mais forte e outra 
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informação surge em tela, sugerindo ao jogador que pressione um botão para “pensar”. 

As letras brancas e regulares na parte inferior da tela trazem “What happened before 

now?”, em outro momento “Is this me?”, mais a frente “Where do I come from?”. As 

perguntas são aleatoriamente apresentadas ao jogador e variam a cada jornada que se 

inicia. 

Após cumprir o ciclo dos primeiros pensamentos, um ambiente surge e essa luz 

adentra na cabeça de um animal. Um camelo, uma vaca, um cavalo, zebra ou leão; 

enfim, o primeiro “corpo” apropriado pelo jogador é o de um animal. O ser em 

específico, porém, parece ser uma escolha aleatória do sistema. De fato, não muda 

muita coisa se a jornada inicia com um ou outro ser. A sequência de eventos que 

sucedem, porém, cumpre um script de instrução do usuário à interface. São nesses 

momentos iniciais que Everything ensina suas mecânicas  ao jogador: como se tornar 

outros entes, como se agrupar, como “dançar” e se movimentar pelo cenário. 

A primeira hora do jogo apresenta as possibilidades de ação e já mostra algo de 

suas particularidades. Essa atmosfera material e simbólica revela suas características 

lúdicas como algo mais ligado à representação que a qualquer traço agonístico ou 

exigente acuradas habilidades. Dos feedback loops, elos começam a ser estabelecidos. 

Vetores a uma partilha começam a se desenhar. Pois, se a interação é condição 

fundamental à leitura de um videogame, as ações mútuas podem ser tomadas como algo 

basilar à possibilidade de uma experiência. 

Particularmente, o estranhamento inicial de alterar a própria presença na tela 

entre diversos entes se converteu em um aspecto divertido e exploratório. O fato do jogo 

não exigir elaboradas performances fez com que minha própria postura fosse mais 

despojada. Jogo só, em single player. Não há objetivos a cumprir. Condições de derrota 

ou vitória são inexistentes. Ainda assim, me sinto impelido a continuar investindo 

emocionalmente na atividade. Por quê? Talvez porque tenha assumido um “deixar ser” 

como performance. Essa abertura ao padecimento como algo constituinte do próprio 

fazer in-game é um passo rumo à pactuação que o ambiente me propõe. Durante algum 

tempo de jogo, paro e volto a atenção ao estado de meu corpo, assim como fiz repetidas 

vezes em Overwatch. Entretanto, aqui o ritmo da respiração é calmo; os olhos, 

fechados, repousam; é fácil manter fixa a atenção. 

Assim, as formas de estimulação promovidas pelo jogo causam respostas do 

corpo como um todo. As respostas somáticas possibilitam construir, em conjunto com a 

obra videolúdica, uma significação. Entre percepções e afetos, ações e relaxamentos,  
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um ciclo se retroalimenta. É possível, a partir dessa condição equilíbrio, tomar 

consciência de que algo está a ocorrer. Dizemos isso por sentir que o texto-jogo marca 

não somente as faculdades cognitivas como também o corpo propriamente dito. 

Acerca disso, Gumbrecht (2014) reforça nosso argumento, afirmando: “as 

atmosferas e os ambientes incluem a dimensão física dos fenômenos; inequivocamente, 

as suas formas de articulação pertencem à esfera da experiência estética” 

(GUMBRECHT, 2014, p. 16). Se pensarmos nessa citação à luz do que é defendido 

pelo campo das Materialidades, a “dimensão física dos fenômenos” pertence ao espectro 

no qual a experiência pode ocorrer. Essa atmosfera da obra transpõe o âmbito espacial e 

topológico, refere-se ao conjunto de elementos que constroem condições a um contato 

mais profundo com aquilo que se revela à criatura. 

Dito de outro modo, ao evocar a ideia de Stimmung de uma obra, Gumbrecht 

(2014) justifica seu posicionamento: “O que me interessa são os ambientes e as 

atmosferas absorvidos pelas obras literárias enquanto forma de ‘vida’ – ambientes com 

substância física, que nos toca ‘como se de dentro’” (GUMBRECHT, 2014, p. 32). Isto 

é, o exercício não é outro que não o de trazer à baila a ideia de presença como algo de 

ordem material, algo ligado ao “estar-aí”, ao “estar lançado”. 

Nos deparamos então com alguma dificuldade em definir com exatidão a 

emergência de uma experiência estética. O exercício da linguagem tenta, de diversas 

formas, encontrar o vulto que habita o bosque pintado por Ortega y Gasset, mas só é 

possível vislumbrá-lo a uma certa distância. A rigor, a experiência que cada um tem 

com os objetos que recebem sua atenção é algo que brota do íntimo e no qual a 

linguagem alonga suas extensões no sentido de a apreender em sua totalidade, mas nos 

parece que, em último caso, isso não ocorre. Falar sobre uma emoção não corresponde 

necessariamente a sentir essa emoção. 

No entanto, é parte dos procedimentos metodológicos identificar os gatilhos 

utilizados pelo videogame, no sentido de observar o modo como o jogo joga com o 

jogador. Desse esforço, talvez seja possível apontar a um traço impessoal da 

experiência. Algo que se valha de recursos materiais e simbólicos como forma de 

projetar uma experiência ideal. Novamente, frisamos que “ideal” não se refere a um 

único modo de fruir ou que essa mesma experiência seja melhor que as demais. As 

experiências do jogar aqui abordadas desde os momentos iniciais são da ordem do 

hegemônico. Reconhecemos a importância, mas não aprofundamos aqui as apropriações 

desviantes que podem surgir da interação entre usuário e mídia. 
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Assim, é comum a esse tipo de jogo a emergência de um estado de flow 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1990) cujo a tônica não se centra tanto sobre as habilidades e 

desafios. De fato, seja em Everything, Journey, Flower ou demais jogos de natureza 

semelhante, a atmosfera criada tende a envolver o jogador de modo mais íntimo, talvez 

até mais marcante. A performance é surpreendida, pois muitas vezes o requerido à 

experiência é justamente a quietude, a não-ação. Desse modo, vemos que Everything – e 

certamente, tantos outros videogames – traz em si elementos que possibilitam esse 

estado de fluxo. A energia psíquica é ordenada, todo o ambiente circundante parece se 

obliterar. As tensões parecem se dissipar e um senso de equilíbrio pode emergir.  

Essa experiência possível não é atributo exclusivo do intelecto, mas fruto do 

empenho de todo um aparato material. Nessa via, cabe ampliar a discussão não somente 

para as dimensões do objeto em si, mas para a organicidade do próprio corpo. Esse é o 

motivo da insistência em levar o leitor ao jogo, ou ao menos à sua representação em 

vídeo. Sentindo, a compreensão alcança com maior facilidade o norte argumentativo 

que aqui subjaz. 

 

QR Code 3: Da experiência do jogar | Everything Gameplay 

Como visto, Everything é um universo. É esse curioso encontro do ambiente 

simulado com a criatura orgânica, brincando de ser. Transitando por coisas de natureza 

e níveis de magnitude distintas, o videogame joga com a transição do ob-jecto para o 

sub-jecto. Essa mecânica é muito do que consiste a obra de OReilly. 

Ao se tornar algo, o jogador é instruído a se locomover pelo ambiente. Testando 

os comandos iniciais, explora o espaço enquanto assimila o esforço físico que lhe é 

requerido para tanto. Repetimos que o nível de complexidade das ações é baixo. No 

Playstation 4, por exemplo, basta movimentar o botão analógico esquerdo. Ao mover o 

analógico direito, a câmera orbita em torno do personagem sob controle do player. Em 

grande parte dos videogames atuais, isso é o básico relacionado à movimentação. Ou 

seja, a demanda de gestos é quase nula. Ainda nesse momento inicial, alguns indicativos 
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surgem sobre outros objetos do cenário, assemelhando-se a balões de pensamento, mas 

com diferentes ícones, como mostra a figura 24. 

 

Fig. 24: Balões de interação em Everything. 

Tais ícones surgem juntamente com a representação do botão que deve ser 

apertado para que a interação ocorra. No caso do Playstation 4, é o X – o mesmo botão 

requerido quando o jogador era apenas uma luz a formular questões existenciais. Então, 

o designer convoca seu usuário por meio de uma interface simples e intuitiva. Os balões 

com o hexágono que simboliza o jogo correspondem ao aprendizado de novas 

habilidades e funções in-game. Ou seja, ao interagir com esses balões, novas ações são 

desbloqueadas e podem ser usadas. Os balões semelhantes a nuvens correspondem aos 

pensamentos de outras coisas com os quais o jogador se depara. Os botões circulares, 

por sua vez, possuem trechos das conferências de Alan Watts. 

Fácil e gradativamente, o sistema ensina ao jogador como agir. O desbloqueio de 

novas habilidades exige que esse player utilize mais botões do joystick ou teclado e 

mouse. Ou seja, à medida em que se habitua às formas de controle, novas competências 

são requeridas. Assim o é com o ato de cantar, por exemplo. A ação faz com que outros 

seres da mesma categoria interajam com o ser controlado pelo jogador. Tais habilidades 

são apresentadas juntamente com uma fala do objeto com quem se interage. O que é 

interessante observar nesse exemplo é a forma como OReilly constrói seu universo. O 

próprio tutorial já auxilia na construção da ambiência de Everything; já contribui à 

formação de um horizonte de expectativa relacionado ao objeto midiático. Por exemplo:  

“Tudo canta! Cantando é como todas as coisas se comunicam. O canto ajuda 

as coisas encontrarem ou evitarem umas às outras, aproxima as ligações entre 

algumas coisas e separam outras. É como as coisas anunciam sua existência. 

Então cante, cante o dia inteiro. Eu quero ouvir como você soa, bem como 

todo o restante! Se outras coisas te ouvirem, eles podem cantar de volta”124 

(EVERYTHING, Sing Tutorial). 

 

                                                           
124 T.N.: Everything sings! Singing is how things communicate. Singing helps things find or avoid one 

another, it deepens the bonds between some things and separate others. It’s how things announce their 

existence. So – sing, sing all day long. I want to hear what you sound like, and so does everything else! If 

other things hear you they might sing back. 
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Assim, surge em tela uma informação de texto indicando o botão a ser 

pressionado para que o ser cante, assim como as condições para a interação. “Sing to 

other Animals. Press R3 button when near”. A partir desse diálogo – em um dos casos, 

estabelecido entre um camelo e uma palmeira no deserto –, a habilidade “canto”  é 

desbloqueada ao jogador. Desse modo, árvores cantam para outras árvores e recebem 

respostas. Pedras interagem com pedras, planetas com outros planetas, bactérias com 

outras bactérias e assim por diante, com todos os três mil objetos de Everything.  

Nessa ventura iniciada com um camelo, após aprender a cantar, explorei um 

pouco o ambiente ao redor. Ao me aproximar de outros animais e cantar para eles, 

recebia respostas e isso foi divertido. Esse hiato entre a habilidade adquirida e a 

próxima ação a ser aprendida é recheado pelo fluxo de ações escolhido pelo jogador. O 

mesmo pode simplesmente vagar pelo ambiente, cantando ou não, acessando ou não os 

pensamentos dos outros seres; há abertura do sistema com relação a essas escolhas. 

Como uma pequena palmeira me disse: “Conforme vaga por aí você pode se sentir um 

pouco perdido em alguns momentos. Isso é normal e você não precisa se preocupar. 

Muitas coisas passaram por aqui e sentiram o mesmo, mas eventualmente tudo encontra 

aquilo que está procurando”125 (EVERYTHING, Balão de pensamento).  

Esse tipo de mensagem é típico a Everything. É como o jogo, já nos momentos 

iniciais, começa a estabelecer um vínculo com o jogador. É como o sistema parece 

conduzir a atenção do usuário a um campo de experiência projetado. Expectativas são 

alinhadas desde os momentos iniciais. Os pensamentos dos seres funcionam muito 

como representações de nossos próprios pensamentos, ecoando algo dentro de cada um 

e evocando um estado particular para a fruição. Por isso diz em um momento: “é normal 

se sentir perdido, não se preocupe”; em outro: “não há certo ou errado aqui”; depois 

conforma e promete: “isso tudo fará sentido. Não se preocupe”. 

Refletindo com maior propriedade à formação de um horizonte de expectativas e 

como se articula a um campo de experiências à luz do jogo em xeque, Cardoso Filho 

traz uma contribuição à qual nos referimos agora: “‘Campo de experiências’ e 

‘horizonte de expectativas’ se constituem, portanto, como limites dentro dos quais a 

experiência se desenvolve” (CARDOSO FILHO, 2010, p. 49). Revisando o texto em 

momentos anteriores, temos “campo” – ou “espaço” – como algo que regula e serve 

                                                           
125 T.N.: As you wander around you might sometimes feel a bit lost. That’s normal and you don’t need to 

worry about it. Lots of things have passed through here and felt the same, but eventually everything finds 

what is looking for. 



190 

 

como referência à experiência. É, nesse sentido, algo fundamentado em vivências 

pregressas, a partir do qual o horizonte de expectativas se delineia. Ambos, “campo” e 

“horizonte” dizem respeito a algo que, por assim dizer, emoldura o quadro da 

experiência em curso mas que, não obstante, não a aprisiona. A experiência, quando se 

desenvolve, ocorre sempre no tempo do agora. Manifesta-se então um contraste entre a 

convencionalidade – pretérita – e a singularidade – presente –, como potência de 

abertura a uma reinvenção (CARDOSO FILHO, 2010). 

Desse modo, quando o jogo, num primeiro momento, se comunica com seu 

jogador por meio das questões ontológicas iniciais, dos pensamentos – triviais ou 

filosóficos, pessimistas ou otimistas, sérios ou cômicos – dos outros seres, dos silêncios 

e vazios, da música e efeitos sonoros, dos balões que surgem na interface apresentando 

possibilidades de interação e da movimentação intencionalmente precária dos objetos 

simulados, parece preparar o jogador ao que está por vir. É uma aventura longa, 

Everything. Essa jornada é repleta de espaços semânticos vazios a serem completados 

pelo sujeito 

Tais aspectos nos fazem atentar a um tensionamento do repertório habitual das 

performances requeridas em videogames. As lacunas que se abrem à interpretação, a 

permissividade à abstração ou a um jogar mais relaxado e o cuidado com os elementos 

estéticos são características que se manifestam também em títulos dessa mesma 

categoria.  No caso de Everything, esses traços já haviam sido explorados desde 

Mountain, mas é nesse novo videogame que assume uma forma mais pungente. 

Dizemos isso porque agora o jogador percebe imediatamente em tela o resultado de seus 

comportamentos mediados pelo controlador, algo que não existia anteriormente. Mesmo 

havendo um conjunto inicial de determinações de conduta, os scripts são muito mais 

flexíveis.  

Num primeiro contato, a ambiência construída por OReilly convida o jogador a 

vagar, explorar o ambiente, interagir com outros seres, enfim, experimentar as 

performances possíveis no digital. Esses “comportamentos restaurados”, por sua vez, 

são evocados muito mais como algo ligado ao repouso que à frivolidade. A leitura e 

escuta sobrepujam a necessidade de domínio técnico de um complexo repertório de 

inputs motores. Everything apresenta, desde o início, as condições mais adequadas à 

emergência de uma mútua adaptação entre sujeito-jogador e objeto-jogo.  

Essa acoplagem entre mídia e fruidor abre campo à experiência. E falamos aqui 

não somente do aporte textual que ancora e conduz o jogador, mas de todo o conjunto 
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material que evoca uma presença e, assim, também constrói o sentido. Dizer isso é 

corroborar com o pensador que diz que “o material é o locus do ideal, encarnando em si 

significados e valores” (DEWEY, 2010, p. 31). Ou com aquele outro que destaca a 

relevância da situação de interação ao afirmar que “qualquer forma de comunicação, 

com seus elementos materiais, ‘tocará’ os corpos das pessoas que estão em 

comunicação de modos específicos e variados” (GUMBRECHT, 2010, p. 39). Ou seja, 

parece evidente atentar à necessidade de contemplar os aspectos materiais que 

concernem à experiência em si. Essas materialidades, se nos lembrarmos de momentos 

passados da presente tese, não dizem respeito somente ao objeto técnico, mas também 

às disposições somáticas. Ao afetar e ser afetado pela mídia, alguns “estados” 

(DAMÁSIO, 2012, 2015) podem se apresentar no corpo “daquele que contempla” – 

anthropos. Portanto, rumemos a isso. 

Quando Dewey (2010) afirma que a experiência estética é emocional de ponta a 

ponta, ele reforça a dimensão física como algo indissociável à experiência mesma. No 

entanto, o pensador americano não quer dizer que as emoções são instâncias separadas 

do todo orgânico, isto é, não são meras eventualidades aleatórias da ordem do 

sentimento, mas são manifestações de uma criatura que vê, e vendo, desvela essa 

mesma realidade com a razão e emoção. A equanimidade entre essas duas instâncias é 

também o ponto fulcral aos estudos de Antônio Damásio. Ao articularem-se 

mutuamente, a razão e emoção, possibilitam a instauração de “estados” no corpo e na 

mente. Tais estados, como vimos, são como “um pedaço artificial e momentâneo de 

vida que indica o que se passava nos vários órgãos de um vasto organismo durante o 

tempo de exposição definido pela velocidade de abertura do diafragma da máquina 

fotográfica” (DAMÁSIO, 2012, p. 94). A comparação a uma imagem fotográfica é 

puramente didática e visa, em suma, dizer que os organismos vivos são entidades 

móveis, em constante modificação. Nessa “dança” da vida, o corpo assume uma 

sucessão de estados definidos por variações de atividades em seus componentes. Um 

estado, nesse sentido, é um frame, um retrato momentâneo que apresenta, justamente, a 

disposição desse mesmo organismo num dado momento. 

Então, de volta ao jogo, o que Everything evoca, desde os momentos iniciais, é 

uma postura ligada à calma, à exploração, à experimentação de sensações. O jogo que o 

jogo joga com o jogador parece promover estados dessa natureza, através de mecânicas 

simples e liberdade de ação. Os primeiros momentos situam o player em uma atmosfera 

que evoca um certo padecimento do corpo e sentidos. Não há grandes demandas 
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sensoriais ou motoras, pelo contrário, a situação de interação se esboça como qualquer 

coisa de quietude. Nesse contexto, quando o primeiro áudio de Alan Watts é 

encontrado, espera-se que o jogador já tenha assimilado que sua postura ali precisa ser 

mais contemplativa que fisicamente engajada. Dizemos então, que os primeiros quinze 

minutos do jogo funcionam como uma espécie de alinhamento da acoplagem entre 

usuário e sistema, de modo que, quando acessa essa camada de texto – as ideias de 

Watts – seja possível abrir campo à experiência projetada. Tais são as palavras do 

filósofo inglês no seminário inaugural: 

I find it a little difficult to say what the subject matter of this seminar is going 

to be because it’s too fundamental to give it a title. I’m gonna talk about what 

there is. Now, the first thing though – that we have to do is to get our 

perspectives with some background about the basic ideas that influence our 

everyday common sense. Our fundamental notions about what life is about. 

Ideas of the world which are built into the very nature of the language that we 

use and our ideas of logic and what makes sense altogether. And these basic 

ideas I call myth – not using the word myth to mean simply something untrue 

but to use the word myth in a more powerful sense. A myth is na image in 

terms of which we try to make sense of the world126 (WATTS, 1965 in 

EVERYTHING, 2017, “What There Is”). 

 

A fala tem um timbre grave, em tom professoral. É pausada e proferida com 

calma. Conjugada com o silêncio do jogo, as palavras tornam o horizonte de 

expectativas mais nítido. Enquanto ouço o que Watts diz, a trilha sonora fornece um 

fundo à figura em forma de palestra. É uma música instrumental, delicada, com poucos 

elementos, um som que me dá a sensação de tranquilidade. Sem refletir sobre o ato, 

minhas mãos abandonam o joystick: minha atenção está focada no que Everything está a 

me dizer. Minha totalidade orgânica se concentra sobre os sentidos de captação visual e 

sonora, suspendendo a ânsia por interagir no ambiente simulado. De repente, percebo 

que o jogo começa a executar ações por conta própria. O que quer que seja meu avatar, 

se movimenta sozinho, canta para outros seres e torna-se uma outra coisa enquanto os 

quase dois minutos de gravação são executados. “The first thing tough, that we have to 

do is to get our perspectives with some background”. Tais palavras me fazem pensar 

que o jogo está me introduzir no campo no qual a experiência projetada poderá ocorrer 

com eficácia. O jogo, literalmente, me convida a um alinhamento de expectativas. Após 

essa primeira fala, retomo o comando e retorno ao controle, seguindo a ventura proposta 

por OReilly. Certamente, o momento promoveu alguma intensificação da experiência 

que ocorria no momento.  

                                                           
126 Pelo texto se tratar de parte do jogo observado, fizemos questão de manter a literalidade das palavras 

de Watts. 
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Para além desse retrato, se transpusermos tais percepções ao framework MDA 

(HUNICKE; LeBLANC; ZUBEK, 2004), podemos enquadrar Everything nas seguintes 

categorias “estéticas”, como denominam os autores: sensação (proporciona prazer aos 

sentidos); descoberta (exploração de territórios desconhecidos); expressão (jogo como 

autoconhecimento) e submissão (jogo como passatempo). É interessante perceber que o 

videogame não se enquadra em modelos ligados ao desafio (superação de obstáculos) e 

à narrativa (jogo como drama), apesar de que o jogador tenha um desafio a cumprir em 

um momento específico e, a partir daí, possa construir uma narrativa de sua experiência 

particular. Mesmo assim, tais aspectos não são a tônica do jogo. Não há condições de 

vitória ou derrota. Cada jornada é única e cabe a cada jogador construir dinâmicas para 

habitar temporariamente o universo do jogo. 

Assim, a sensação de jogar se constrói como algo relaxado, despretensioso de 

cumprir objetivos. Como em Everything não se ganha nem se perde, simplesmente não 

existem mecânicas como pressão do tempo ou necessidade de pontuação. O personagem 

– seja ele qual for – não “morre” ao cair em um precipício ou precisa derrotar o boss 

para avançar na leitura. Isso não existe na proposta de OReilly e se repete em títulos de 

similares características.  

Está em jogo muito mais o aspecto exploratório, emocional, íntimo e 

experimental propiciado pela mídia. O sistema parece convocar do jogador – mais uma 

vez afirmamos – um estado de calma e abertura, em detrimento de um estado de 

hiperestimulação sensorial, com necessidade de destreza na performance exercida 

através dos dispositivos de controle.  

As dinâmicas que surgem da interação entre criatura e ambiente são variadas. O 

jogador pode passear despretensiosamente pelo ambiente, sendo variados seres, 

experimentando diminuir ou elevar as escalas de existência ou perdurar como aquela 

mesma entidade por um longo período. Sobre essas experimentações comportamentais, 

é curioso notar que dentre os traços que nos possibilitam também classificar Everything 

como um jogo está o desbloqueio de “conquistas”127. 

                                                           
127 As conquistas são inovações incorporadas aos videogames de modo a desafiar o jogador a dedicar mais 

tempo e esforços à atividade videolúdica. Em geral são alcançadas mediante a realização de algumas 

tarefas no jogo, como, por exemplo, “zerar” determinado jogo no modo mais difícil, encontrar uma certa 

quantidade de itens escondidos ou cumprir façanhas estipuladas pelo game design. No entanto, não 

necessariamente essas conquistas alteram o curso do jogo. Em geral são objetivos paralelos, desafios que 

o designer propõe aos jogadores mais experientes. Nesse sentido, há um aspecto social nessas conquistas, 

visto que os demais jogadores conectados ao proprietário daquela conta de usuário podem ver tais 

avanços. Na comunidade, há um certo status social em torno do ato de “platinar”, isto é, conseguir 
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Ao todo são trinta e seis achievments a serem conquistados mediante o 

cumprimento de tarefas específicas. Por exemplo, “Ascender” é uma conquista que para 

ser desbloqueada exige que o jogador complete um ciclo inteiro de magnificação 

somente no sentido de ascensão, retornando ao nível de onde partiu após ter rompido o 

limite superior das galáxias e chegado às partículas subatômicas e recomeçar a jornada 

rumo à matéria densa: moléculas, seres microscópicos etc. 

Enfim, diversas dessas conquistas são alcançadas pela coleta – a partir do ato de 

ser – de uma determinada quantidade de entidades. Por exemplo, uma das dinâmicas 

que utilizei para conseguir cumprir um dos objetivos desse tipo com maior rapidez foi 

aumentar a minha escala até o ponto máximo e então poder ver mais facilmente tudo 

aquilo que ainda não havia sido catalogado. A busca pela coleta de todos os 

achievements também se demonstra como uma experiência possível, por mais abstrato 

que o jogo possa parecer.  

Ainda sobre essa questão, explorei uma mecânica do jogo – alteração de escala – 

e estabeleci uma dinâmica para um fim específico: coletar mais coisas e desbloquear 

algumas conquistas que exigiam um determinado número de objetos catalogados. É 

uma apropriação das camadas internas do jogo visando a diversão, a instauração de 

sistemas comportamentais que me gerassem resultados práticos (“platinar” Everything) 

no conjunto de regras e possibilidades propiciadas pelo sistema. O percurso então, nos 

remete a um modelo de consumo de jogos proposto por Hunicke, LeBlanc e Zubek 

(2004), no qual o jogador, em situação, se sente suficientemente envolvido para investir 

emocionalmente na atividade lúdica. Esse então seria, segundo os autores, o maior 

desafio aos desenvolvedores: construir mecânicas operativas e propiciar dinâmicas que 

conduzam o jogador a tal investimento de energia. 

É interessante observar que o exemplo dado já apresenta uma outra forma de 

lidar com o objeto-jogo. Os relatos anteriores descreveram a forma como o jogador se 

permitiu afetar pelo jogo – enquanto, em outro sentido, também afetava o sistema 

através de inputs de comando – e sentiu-se “tocado, como se de dentro” 

(GUMBRECHT, 2014), agora a postura é outra: há a clara demonstração do desejo de 

alcançar achievements, visando a conquista de 100% do jogo – ao menos no que tange 

ao aspecto quantificado. Se atentarmos, estamos na seara da performance. 

 

                                                                                                                                                                          
conquistar todos os achievements, como também são chamados. O termo é adotado pois ao cumprir 100% 

dos desafios, o jogador recebe, virtualmente, um troféu de platina. 
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6.4 DESDOBRAMENTOS DA EXPERIÊNCIA EM EVERYTHING 

Já temos uma compreensão inicial de que as estruturas de Everything evocam 

comportamentos mais pacientes com a mídia. A um jogador pouco acostumado às 

dinâmicas instauradas por videogames dessa natureza, Everything pode se apresentar 

como um jogo enfadonho, tedioso e sem sentido. Então, os momentos iniciais 

funcionam, como vimos, para ambientar o jogador ao espaço de jogo, apresentar suas 

possíveis formas de conduta e alinhar expectativas de fruição. 

Justamente por ter um certo traço experimental, o jogador precisa ser instruído 

às particularidades do game, seja em sua ausência de objetivos claramente determinados 

ou condições de vitória, seja com relação ao mapeamento do joystick e atribuições de 

comandos. Pois as gramáticas utilizadas por Everything não são as mais usuais128. 

Apesar disso, os comandos são facilmente assimilados mesmo por um usuário pouco 

acostumado às formas de convocação próprias aos videogames. Por isso a ênfase no 

letramento do jogador, por ser nesse âmbito onde são delineados os moldes a uma 

apreciação pretendida. 

Ao aprender a jogar, há uma partilha em potência. O sistema orgânico e digital 

estabelecem conexões semânticas da ordem da visualidade, audição e gestualidade. Nos 

moldes da performance, esse fenômeno diz respeito à constituição de um repertório 

comportamental que, nas situações de jogo, será “restaurado” (SCHECHNER, 2011). 

Como Benjamin Picado (2013) nos traz, a performatividade é esse fenômeno ativo que 

se insere no pacto a uma significação. É o encontro da diacronia – vivências e saberes 

pregressos – com a sincronia da situação em curso. É, por um lado, a ação do corpo 

empenhado na receptividade. Noutra via, são efeitos do objeto técnico sobre os estados 

do corpo. O “entre” novamente se apresenta como locus da análise. 

À medida em que esse processo comunicativo se estabelece, o espaço de 

experiência se delineia mais nitidamente. A performance pode ser tomada, portanto, 

como a ponte entre o jogador e o jogo. Quando há compreensão dos perímetros da ação 

e motivações dos gestos, parece haver conformidade entre as exigências do sistema e o 

leque de respostas possíveis ao corpo in situ. Relembrando Grodal (2003), percepções, 

emoções, cognições e ações motoras rumam a um objetivo comum. A acoplagem então 

se apresenta como algo quase literal, visto a dimensão de extensão (McLUHAN, 1999) 

                                                           
128 Ao contrário de convenções já estabelecidas como em jogos de plataforma onde há convenções que 

conduzem a padrões na usabilidade dos controladores e organizam padrões de recepção. Assim a 

repetição de determinadas características de jogabilidade e interação também influenciam a constituição 

de gêneros midiáticos. 
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que os controladores assumem. A performance, nesse sentido, é captada por tais 

dispositivos, mas neles não se esgota. Dizemos isso pela própria natureza do conceito: 

“a performance não está ‘em’ nada, mas ‘entre’. (...) Performances existem apenas 

enquanto ações, interações e relações” (SCHECHNER, 2006, p. 4). Ou seja, quando 

falamos de um letramento da criatura com relação à mídia, à busca e atualização de 

gramáticas de uso, ao desenvolvimento de um processo de acoplagem entre o jogador e 

o jogo, reforçamos sempre o aspecto de interação entre as duas instâncias, de modo que 

a ideia de uma mera causalidade – jogador-controlador-jogo – parece assaz reducionista. 

É preciso ampliar o espectro. O que aqui é contemplado como performance é, de 

fato, resultado do empenho de um corpo em um meio, mas, para além disso, é a 

manifestação de um comportamento que se elevou do mero “viver a vida”. É, 

poeticamente, uma “significação encarnada de sensibilidade” (PICADO, 2013, p. 10). A 

experiência do jogar, nesse sentido, é o que está em jogo quando a performance é 

comprometida. Todo o processo comunicacional vai à xeque quando a acoplagem, a 

mútua adaptação é problematizada. Um jogo muito árduo não consegue receber a 

atenção do usuário inexperiente e, muito possivelmente, acarretará no sentimento de 

frustração, desinteresse ou, nos termos de Csikszentmihalyi (1990), “ansiedade”. Por 

outro lado, quando vínculos se instituem entre jogo e jogador, a experiência é mais 

propensa a entrar em um fluxo harmonioso, equilibrado. 

Percebemos em Everything esse cuidado na condução do usuário. Desde os 

momentos iniciais, o jogador é preparado a se situar no ambiente que recebe sua 

atenção. No que corresponde ao game design, os hiatos entre o aprendizado de novas 

habilidades é algo notável. Assim, o canal de flow (Csikszentmihalyi, 1990), 

representado na figura 1, assume traços constantes, progressivos, se seguidas as 

condições esperadas de apreciação. O jogador pode explorar níveis de existência à 

revelia, sem se preocupar tanto com o desbloqueio de novas possibilidades de ação; há 

tempo e espaço para isso em abundância. Percebe-se, nesse sentido, que os recursos de 

interação propiciados pelo jogo (pensamentos, trânsito por níveis, conferências de 

Watts, habilidades etc.) funcionam também como elementos que evitam a instauração 

do tédio no jogador. 

Nesse sentido, a automação de eventos no ambiente digital (efeitos climáticos, 

movimentos e comportamentos dos outros seres), a surpresa ao ler os pensamentos que 

remetem ao curso da vida, a sensação de reflexão propiciada pelas inserções de 

conferências de Watts agem no sentido de fornecer o tom, o clima, o Stimmung à 
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ventura proposta por OReilly ao passo em que também exercem importantes papeis no 

game design, conduzindo o jogador a estados mais propensos à emergência de optimal 

experiences (CSIKSZENTMIHALYI, 1990). 

Em diversos momentos, o jogo conduz o jogador a um estado de atenção focada, 

pela via do divertimento, da descoberta, da experiência de ser uma miríade de coisas e 

ver o mundo por essas tantas perspectivas diferentes. A baixa complexidade de 

comandos, a característica etérea da trilha sonora e o conteúdo das reflexões de Watts 

constroem, como já discutido, um campo mais propenso à experiência pretendida. O 

“estado de fluxo”, nesse sentido, é mais facilmente alcançado quando os entraves à 

compreensão da proposta são dirimidos. A partir do momento em que a performance se 

instaura entre jogador e jogo, isto é, quando a comunicação, em seu caráter 

pragmaticamente ativo, ocorre, os efeitos se fazem sentir com mais notoriedade. Assim, 

os recursos sonoros, gráficos e de interação em Everything são orquestrados de modo a 

construir a ambiência propícia à experiência projetada por David OReilly. 

É Dewey (2010, p. 126) quem nos diz que “toda arte faz algo com algum 

material físico, o corpo ou alguma coisa externa a ele, com ou sem uso de instrumentos 

intervenientes, e com vistas à produção de algo visível, audível ou tangível”. Então, é 

no direcionamento da “energia psíquica” (CSIKSZENTMIHALYI, 1990) no sentido de 

perceber esses materiais – em seus efeitos de presença e efeitos de sentido – de maneira 

ordenada e cumulativa que uma experiência pode ocorrer. Quando o game designer 

projeta vias à apreciação de sua obra de modo aberto, sem a determinação imediata de 

caminhos a seguir ou a exigência de condutas que levem à vitória, ele dá ênfase à 

dimensão relacional entre jogador e jogo. Estar aberto ao percurso parece ser, portanto, 

parte fundamental do ato de jogar Everything. Essa abertura é condição facilitadora à 

experiência. Vejamos o que traz o filósofo com relação ao ato de perceber uma obra de 

modo mais qualificado: 

A fase estética ou vivencial da experiência é receptiva. Envolve uma 

rendição. Mas a entrega adequada do eu só é possível através de uma 

atividade controlada, que bem pode ser intensa. [...] A percepção é um ato de 

saída da energia para receber, e não de retenção da energia. Para nos 

impregnarmos de uma matéria, primeiro temos de mergulhar nela. Temos de 

reunir energia e colocá-la em um tom receptivo para absorver. [...] Para 

perceber, o espectador ou observador tem de criar sua experiência (DEWEY, 

2010, pp. 136-137). 

 

A citação não poderia ser mais precisa. A abertura dada ao jogador para que esse 

imerja em um ambiente vago faz com que essa experiência tenha de ser, de fato, 

construída. Podemos ligar o mergulho ao qual o pensador americano se refere à ideia de 
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imersão já discutida anteriormente segundo as ideias de Murray (2000), Ryan (2001), 

McMahan (2003), entre outros. “Mergulhar em uma matéria” deve aludir ao ato de ir, 

conscientemente, ao fenômeno. Diz respeito a fazer do próprio corpo – em igual grau de 

importância entre razão e emoção (DAMÁSIO, 2012, 2015; MATURANA; VARELA, 

1995) – um dos media que, em situação de interação, auxilia a promover “erupções de 

experiência” (CARDOSO FILHO, 2011). 

Dado o modo como a análise tem sido conduzida, faz-se necessário agora 

destacar um contraponto. Pois temos insistido na ideia de Everything como um game 

aberto, escasso de objetivos claros. De fato, essa percepção procede: o jogo é muito 

desse vazio. No entanto, após a primeira hora de jogo, quando o usuário já se encontra 

ambientado ao convite do videogame, há uma ruptura dos padrões que vinham 

ocorrendo. 

Brincando de ser e catalogar essas entidades, o jogador em determinado 

momento retorna ao mesmo local onde iniciou sua jornada. Lá, ele se depara com um 

objeto incógnito. Uma estrutura poligonal dourada que estava presente na primeira cena, 

na qual a luz se instalara no animal. Na ocasião, o Golden Gate, como é chamada essa 

coisa, não é controlável. Agora, porém, se torna um objeto capaz de hospedar as ações 

do jogador. Esse polígono estranho é uma espécie de portal que conduz a uma atmosfera 

distinta àquela até então conhecida. Nesse contexto, antes de descender, é dito ao 

jogador que ali é onde estão presos todos aqueles que não pensam como ele. 

Se o ambiente externo remete à paz e à busca pela harmonia, no Golden Gate 

isso é confrontado em diversos aspectos. As estruturas topológicas já não remetem às 

referências espaciais que temos; são ambientes dispersos, sem chão nem céu, onde os 

objetos flutuam desordenadamente e balões de pensamento abundam como nunca antes. 

Todos os objetos presentes nesse espaço são feitos – ou diretamente ligados – pelo 

homem: televisão, garrafas de álcool, instrumentos musicais, carros, casas, pedaços de 

comida e partes do corpo humano são alguns exemplos. De repente, tudo aquilo que era 

harmonioso se torna caótico, desconexo, desconfortável. 

É possível que a primeira reação manifestada ao entrar no Golden Gate  seja de 

estranhamento. A ruptura do padrão e a modulação do clima pode causar um certo 

choque no jogador. Mesmo sem saber do que se trata, um novo espaço de ação já é 

perceptível. Os comandos e formas de controle, no entanto, são os mesmos. No universo 

de Everything, essa alteração pode causar um desconforto – algo distinto à experiência 

que, em um dado contexto, ocorria anteriormente. 
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Assim, flutuando por esse ambiente, o jogador interage com alguns objetos cujo 

conteúdo dos pensamentos já não alude àquilo que era construído até então pelo jogo. 

Ódio, desesperança e suicídio são temas recorrentes nos pensamentos das coisas ali 

presentes. Se as falas de Watts são inspiradas na filosofia budista, a Golden Gate alude 

ao apego, ao materialismo. Talvez a primeira tentativa do jogador seja sair daquele 

lugar e retornar ao mundo que lhe era conhecido. Entretanto, a mecânica de ascenção 

está bloqueada. A interface reforça essa condição com uma mensagem: “you cannot 

leave here”. O jogo proposto ao jogador já não é mais de liberdade, quietude e 

exploração. Preso, sem qualquer pista como sair daquela situação, a atmosfera de 

interação se torna pesada e desconfortável. No entanto, faz parte do conjunto de 

experiências possíveis em Everything. “This is hell. Real actual hell”, diz um dos 

objetos. 

De fato, o ambiente havia mudado completamente. Se as ações ensinadas pelo 

jogo não mais funcionam, cabe ao jogador desenvolver novas estratégias. Pela primeira 

vez, o jogo propõe um desafio claro: é preciso sair da Golden Gate. O que é preciso 

fazer? Qual destino tem de ser tomado? A sensação é de confusão. O interesse em 

explorar o cenário parece minguar; pouco sentido faz em se agrupar, “cantar” ou 

“dançar” com as demais coisas. Como Teseu no labirinto de Creta, o movimento busca 

a saída – sem fio de Ariadne. 

Assim, o caminho que conduz à resolução desse desafio – o único do jogo – 

consiste na contínua descida até o nível mais profundo da estranheza desse portal. 

Particularmente, percebi o ambiente como algo desagradável e me chamou atenção o 

motivo pelo qual essa sensação se valia. A similaridade com as dinâmicas operativas do 

ambiente de outrora, mas em uma apresentação extremamente confusa, me causaram 

certa angústia. Se Csikszentmihalyi (1990) nomeia como flow um ordenamento da 

consciência no sentido de obliterar o ambiente circundante em função da dedicação 

àquilo que recebe a atenção focada do indivíduo, a essa completa desordem, o autor 

nomeia “entropia psíquica”. O Golden Gate joga com essa desagregação, com esse 

desordenamento. Os objetos parecem movimentar-se de modo frenético, a velocidade 

dos pensamentos que se apresentam na interface é maior, não há aparente nexo entre 

cada um desses objetos que compõem o cenário. Tudo ali é man-made, confuso. Tudo 

ali é depressivo e sem esperança.  

Mesmo para quem não vivenciou o jogo, a quebra do padrão na construção da 

ambiência é algo notório. No entanto, a transformação é muito mais ligada à atmosfera 
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que às estruturas internas. Pois as mecânicas são basicamente as mesmas, o que se altera 

– e com isso, o espaço de experiência e o horizonte de expectativa (KOSELLECK, 

2006) – é o Stimmung. Os objetos continuam a “pensar” coisas que têm alguma 

consonância com a vida de cada um, mas o teor do pensamento já não é o mesmo de 

antes.  

Nesse contexto, os recursos discursivos do jogo – especificamente, em suas 

materialidades visuais e sonoras – são reordenados de modo a não mais causar uma 

sensação de paz, equilíbrio e sabedoria. Tudo agora parece convergir na construção de 

uma atmosfera enclausurante, entrópica, angustiante, repleta de remorso. Por exemplo, 

os objetos, em determinado momento, “falam” coisas como “I had some friends, in my 

youth I used to hang with a few of other <nome do próprio objeto>. I lost touch with 

them. I’m far too important. I thought to myself, I never had real friends again”. Em 

outras ocasiões, “There’s nothing but sadness here, and it goes on for miles and miles”; 

“It’s all my fault”; “I wish I wished for a different wish”; “Where did all my THINGS 

go? I lost everything”. A forma como os objetos se comunicam com o jogador parecem 

tocar em pontos ligados à memória, à família, aos caminhos da vida. Ora genéricos, ora 

específicos; algo disso parece ter sido projetado para ecoar no sentimento de quem joga. 

Como nesse relato feito por um pedaço de bacon, mas que poderia ser o caso de 

qualquer pessoa: “I spent the last 23 years of my life filled with rage for my sister. We 

shared a room for 10 years. She was my best friend who knew me better than anyone. 

Somehow I blocked her out, I felt like I needed to... She was on her way out before I 

found myself here. I never got to say goodbye”. Não há trilha sonora, mas silêncio e 

ruído. Para onde tenho de ir? O que preciso fazer? 

Ao aceitar o convite de OReilly e compreender que não havia como sair do Gate 

mediante a ascensão já conhecida, resolvi descer, continuamente. A performance já não 

era fugidia, mas buscava, justamente, explorar aquele lugar. Houve aceitação. 

Everything me convidou a uma reflexão: o Golden Gate é também parte do tudo, é 

também parte de mim. Assim, num dos pontos de maior descendência, encontrei um 

computador. Em sua tela, ironicamente, Everything era emulado. Sobre esse objeto, 

surgiu na interface um balão com o hexágono que simboliza o jogo. Aquele mesmo que, 

momentos atrás, me ensinara novas habilidades. A essa altura129 qualquer ícone que não 

                                                           
129 Consegui sair da Golden Gate em dois dias. Ao todo, essa busca pela saída levou cerca de quatro horas 

de jogo. 
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fosse pensamento já me chamava atenção. Ao interagir, o computador se pôs a “falar”, e 

essas foram suas palavras:  

Wow, you’re here. What a miserable place to find yourself. Everything here 

is frustrated... they all want to go back to the world that created them but they 

are here, trapped in the world they created instead. This appears to be the one 

place we can’t think ourselves out of. The harder we try, the more lost we 

get. This place isn’t outside of the Universe, just a small corner of it that 

seems convincing. So much so that you can’t convince anyone out of it. And 

so I’ve come to stay quiet, waiting for someone like you to come along and 

listen... as you have found yourself all the way here. You probably realize I 

could nothing to say to you that you don’t already know. And you can see 

that my thoughts, and all the other thoughts in the world are your thoughts 

and by listening to me you are listening to yourself. Why hold on these 

thoughts then? There’s nothing precious about any of them. You can always 

let go of every single thought in your head. Of course, you’ll be able to find 

them out in the world if you ever need reminding. So... if you can see away 

with your thoughts, you can see your way out of here. Good luck, <player 

name>! (EVERYTHING, Golden Gate PC. Grifo nosso.) 

 

Ao abrir o jogo sobre a possível representação daquele momento, o pacto de 

significação se reconfigurou. O videogame não estava falando com meu personagem em 

tela, mas comigo. A experiência do jogador que consegue cumprir um desafio proposto 

pelo sistema foi enriquecida pelo próprio conteúdo da conquista. Aquele computador, 

então, desbloqueia a habilidade “Empty your mind”, que esvazia todo o histórico de 

pensamentos e informações temporariamente armazenados na Mind130 possibilitando 

novamente o uso da habilidade Ascenção. Nível a nível, o jogador se eleva ao ponto de 

conseguir se libertar daquele lugar. O que era frustrante, desagradável e labiríntico se 

transformou em algo estimulante, esperançoso, recompensador. 

Ao sair da Golden Gate, um fade to black sustenta uma tela preta por cerca de 

dez segundos. Após isso, é executada uma cutscene onde aquela luz da primeira cena do 

jogo sai da estrutura dourada e viaja pelos espaços que abrigavam o jogador antes da 

imersão naquele caos. Enquanto vai, todas as coisas – Everything – observam sua 

trajetória e lhe dão passagem. Uma trilha sonora é tocada e fornece um tom de alegria à 

cena. A luz atravessa desertos, pradarias e cidades e tudo quanto há direcionam a ela seu 

olhar. O jogador nada pode fazer se não assistir aquela animação. Nesse momento, o 

jogo lhe demanda somente olhos e ouvidos. É interessante notar que o movimento da 

luz e dos objetos ao contemplarem-na aludem a uma comemoração. Considerando o 

ambiente onde estava, é quase impossível ao jogador engajado não sentir alegria. Em 

sua trajetória, ela sai do mundo físico e vai ao espaço. Lá, brilha mais intensamente e 

                                                           
130 A “mente”, no jogo, é esse espaço onde as informações mais recentes são acumuladas. Elas podem ser 

acessadas novamente enquanto novas “lembranças” não substituem o lugar das antigas.  
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“dança” com uma variedade de objetos. Após isso a luz se dirige novamente a um 

planeta e, descende, lentamente, a um animal. O plano de câmera e enquadramento são 

idênticos ao primeiro momento do jogo, quando o jogador é introduzido ao mundo de 

Everything. A partir daí o controle é retomado e se torna possível conduzir o 

personagem pelo cenário. 

Ao empenhar o corpo novamente, ouvimos e vemos fogos de artifício no 

horizonte. O jogo está congratulando o jogador pelo feito realizado. A mensagem 

“Welcome to Everything” surge em tela, com a mesma tipografia da arte oficial do jogo. 

Junto com ela, algumas informações de texto. Destacamos uma: “Tutorial complete”. 

Tudo aquilo que havíamos feito até o momento não havia passado de um tutorial. 

Longas horas de dedicação para, somente agora, depois do cumprimento do desafio do 

jogo, sabermos que ainda estávamos em um tutorial. Se Everything é, conforme o 

próprio site, um “jogo simulador da realidade” (EVERYTHING WEBSITE), nada mais 

justo que essa tutoria ser concluída quando o próprio jogador põe em teste a 

compreensão do espaço e as habilidades adquiridas, a fim de sobrepujar os desafios 

trazidos pelos efeitos da “entropia psíquica” (CSIKSZENTMIHALYI, 1990).  

Se observarmos esse percurso pelas lentes conceituais caras a essa tese, torna-se 

claro a alternância no campo da experiência. O jogador, em sua performance 

despreocupada e já ambientada à proposta do jogo, se vê, num relance, perdido. As 

ações das quais ele poderia se valer para realizar determinada tarefa lhe são tolhidas. O 

letramento do usuário é intencionalmente problematizado e com isso, o horizonte de 

expectativas é posto em xeque. As modificações nos aspectos materiais da mídia afetam 

o sujeito de modo a provocar reações distintas às anteriores. O que era conhecido se 

torna incerto; o que propiciava sentimentos tranquilos, é substituído pela frustração de 

não saber o que fazer para vencer o obstáculo que se apresenta.  

Nesse cenário, o que se apresenta é a modulação de um dos polos. O rearranjo 

do ambiente tem a capacidade de modificar todo o clima da experiência, porque a forma 

como afeta a criatura já não é a mesma de antes. Ambos, mídia e usuário, precisam 

pactuar uma nova significação para que a interação seja equilibrada e, então, seja 

possível atravessar a situação que se apresenta. A performance de outrora já não é 

válida porque a ambiência já é outra, e se performance se insere sempre em uma 

dimensão relacional, impera a necessidade de outras disposições sensoriais, cognitivas e 

motoras. Everything usa da metáfora para aludir à dispersão, egoísmo e ilusão das 

aparências. O Golden Gate, como sugere o próprio OReilly através de seu computador 
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emulando o próprio jogo in-game, é esse reflexo de si e do mundo. Seu caráter aberto e 

pouco conclusivo conduz o jogador a um lugar de constante atividade interpretativa. A 

recepção, através da performance e das materialidades, se insere na redoma da 

identificação com os temas trazidos pelos objetos ou pelas falas de Alan Watts. 

Essa forma de se apresentar ao jogador não é exclusiva a Everything. Por isso, 

apesar de abordarmos aspectos internos desse título, o exercício é sempre pensar nas 

formas de experiência que jogos dessa natureza promovem. A estratégia comunicativa é 

de metáforas, alusões e leituras possíveis. Nesses casos, o jogo é menos um ambiente 

hiperestimulante e exigente de grandes competências performáticas e mais uma obra de 

mecânicas simples, de sentido aberto, cujo texto funciona na lógica da indução. É assim 

quando Journey alude à jornada da vida ou quando Inside problematiza as relações de 

trabalho e poder como uma espécie de torpor que se instaura no cidadão padrão. Enfim, 

os mecanismos materiais e narrativos que se apresentam em Everything também podem 

ser identificados em títulos de natureza semelhante. 

Em casos assim, podemos inferir que a experiência de jogo está mais centrada 

no processo de leitura em si do que em sua conclusão. Dito de outro modo, o resultado 

das ações que visam um objetivo específico parece algo de menor importância perante 

às sensações provocadas pelo videogame. Em Everything, por exemplo, não há um final 

determinado, mas o constante convite a “uma experiência”. Em diversos momentos, o 

jogo parece orquestar a emergência desse “evento estético” (SEEL, 2014) As inserções 

de música, as palavras do filósofo que guia o caminho videolúdico, o conteúdo dos 

pensamentos, os silêncios, os espaços vazios, as diferentes ambiências de existência e as 

experiências de observar aquele mundo por diferentes pontos de vista nos conduzem às 

notações acerca da simbologia aludida na arte oficial do jogo. Tudo está conectado. O 

Universo em Everything é esse Todo, esse Tudo, onde o maior depende do menor e o 

menor depende do maior. Há, inegalvemente, aspectos formais projetados para 

promover uma experiência estética nesse videogame. 

Assim, o simulacro alude ao movimento da vida, à busca da criatura em superar 

os obstáculos a fim de encontrar o equilíbrio. A ventura do jogador pode ser tomada 

como uma ilustração dos movimentos da criatura viva em seu ambiente. O local que 

hospeda seu devir não é uma entidade separada, mas parte de um todo significante. Os 

momentos de tensão e harmonia in-game trazem em si características que condizem 

com essas mesmas situações fora do jogo, na “dança” da vida. Acerca desse fluxo, 

lembramos do pensamento de Dewey (2010, p. 76): 
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quando a vida continua e, ao continuar, se expande, há uma superação dos 

fatores de oposição e conflito; há uma transformação deles em aspectos 

diferenciados de uma vida mais energizada e significativa. [...] A ordem não 

é imposta de fora para dentro, mas feita das relações de interações 

harmoniosas que as energias têm entre si. 

À guisa de uma conclusão, o jogo analisado é parte de uma corrente de 

videogames independentes que exploram possibilidades de criação cada vez mais 

adotados pela indústria. Óbvio que essa liberdade criativa tem nos desenvolvedores 

independentes um terreno mais fértil ao seu desenvolvimento131. Everything – assim 

como Mountain, Journey, Limbo, Inside, entre tantos outros – traz em si um traço 

marcante: a abertura explícita à participação do jogador muito mais em seus olhos, 

ouvidos, sentimentos e pensamentos do que em seus gestos e intensidade nas atividades 

motoras empenhadas no controlador. Tanto se valida essa percepção que o jogo traz em 

si um modo “Autoplay”, no qual o jogador pode simplesmente observar o curso 

autônomo das coisas – isto é, o jogo se joga só – e um modo “Documentary” que 

apresenta descritivos – linkados com o Wikipedia – de cada objeto ali representado. 

Isso sugere que a experiência ideal de jogo orbita em torno de uma compreensão 

da proposta e pactuação semântica e somática. Para que essa experiência possa emergir 

como um fenômeno da ordem dos afetos, é necessário que haja uma acoplagem entre 

sistema e usuário, entre ambiente e criatura. A partir do momento em que o processo 

comunicacional acontece em um fluxo equilibrado, desenham-se mais nitidamente as 

condições a “uma experiência”. 

Com isso em mente, inferimos que a mídia pode arquitetar situações 

facilitadores à experiência estética. Como? Através do ordenamento de recursos 

materiais e simbólicos a serem vivenciados por outrem. Esse outro – sempre o alvo de 

um projeto de design – precisa, por sua vez, estar suficientemente aberto àquilo que se 

apresenta aos sentidos, de modo a inteirar o fenômeno subjacente. Esse encontro entre 

“efeitos de presença” e “efeitos de sentido” (GUMBRECHT, 2010) possibilita uma 

saturação do momento ordinário e conduz suas qualidades a uma outra redoma da 

existência, onde o tempo, as faculdades cognitivas e emocionais assumem novas 

disposições (DEWEY, 2010; SEEL, 2014; CSIKSZENTMIHALYI, 1990; DAMÁSIO, 

2012).  

Assim, Everything se apresenta como um objeto técnico que explora a fronteira 

do que se compreende como videogame. Se não há clareza de objetivos e condições de 

                                                           
131 Acerca dessa questão, o documentário Indie Game: The Movie retrata muito do que é o 

desenvolvimento de um videogame no cenário independente. 
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vitória ou derrota, a ênfase é dada na abertura à participação do jogador como entidade 

que irá ligar os pontos, identificar-se com os conteúdos trazidos pelo jogo e construir, 

dessa forma abstrata e divertida, a própria jornada no universo que hospeda seu ser – 

dentro e fora da tela. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo de todo o percurso trilhado até agora um ponto comum se manifesta 

nas entrelinhas. Diz respeito à percepção da complexidade que reside na tarefa de 

atestar o surgimento de uma experiência em videogames. Se, como visto, esse fenômeno 

emerge de uma situação de interação e não como algo exclusivo e isolado do objeto ou 

sujeito, entramos em uma redoma subjetiva que torna qualquer tentativa validação 

universal algo problemático. Mas, afinal, isso foi o intento em algum momento? 

Certamente que não. Toda essa tese se constrói sobre a perspectiva de apresentar vias 

interpretativas e procedimentos metodológicos que tornem possível apreender a 

experiência de jogar um videogame no cenário tecnossocial que nos abriga. 

Trata-se, portanto, de menos respostas definitivas e mais de uma contribuição 

não só ao campo da Comunicação e Game Studies, mas inspire desenvolvedores e 

possa, nas vias do Pragmatismo, melhorar a experiência das pessoas. A tese se situa em 

um momento histórico onde estudos nesse campo ganham ainda mais quórum – 

sobretudo nacionalmente. Seja nos corredores dos cursos de Comunicação, Design ou 

Games, seja nas discussões dos GTs de congressos ao redor do planeta, o tema tem 

recebido atenção de mais pessoas. Papers pululam analisando este ou aquele jogo em 

variadas flexões hermenêuticas e, similarmente, abundam correlações entre as 

dinâmicas enunciativas dos jogos a outras teorias das Humanidades. Entretanto, algo tão 

primário e essencial parece ter sido deixado de lado, justamente por aparentar ser algo 

tão trivial e compreendido por todos sem maiores esforços.  

Assim, por duvidar desse suposto ponto pacífico acerca da compreensão do que 

é o jogar, essa tese foi escrita. Aqui temos a interação com um videogame como uma 

complexa relação que, por si só, merece atenção dedicada. Entre criatura e ambiente – 

nos quais os corpos, os objetos midiáticos em suas materialidades físicas e digitais, os 

afetos mutuamente provocados e as performances evocadas de modo recíproco 

compõem um espaço de experiência e um horizonte de expectativa –, a experiência se 

revela tal qual a figura no bosque metafórico de Ortega y Gasset: algo misterioso, 

fugidio, difícil de apreender em sua totalidade.  

Então, mais importante que esgotar o problema de pesquisa é a proposição de 

um caminho. Esse caminho é o hodos. É nosso methodos em um primeiro tratamento, 

mas já capaz de revelar facetas importantes da experiência de leitura proporcionada 

pelos videogames. Assim, se a experiência é tomada como algo que emerge de uma 

relação entre criatura e ambiente – no caso, jogador e jogo –, faz-se necessário 
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compreender características desse que joga – em suas disposições sensoriais, 

emocionais, cognitivas e motoras – e da mídia em questão – destacando propicialidades 

materiais, além de aspectos lúdicos e estéticos.  São nesses encontros entre as instâncias 

que as clareiras se abrem. Em suma, é isso que nos interessa por fim: lançar o olhar à 

situação de interação em si e, dessa cena, extrair elementos que permitam compreender 

em profundidade o que está em jogo quando da relação da entre criatura e ambiente. 

O que fizemos até então não foi senão olhar para algo supostamente conhecido e 

– nos termos de Flusser (1985) – abrir a “caixa preta”. O ato de jogar se revela então 

como um ato performativo, material, lógico e emocional, cognitivo e sensorial, ligado a 

um fazer e um padecer (DEWEY, 2010). O jogo, insistimos, se mostra como uma 

espécie de convite ao rompimento do perímetro do ordinário, do trivial. Sua mecânica 

ressignifica as lógicas habituais e estende a mão a uma partilha entre as estruturas do 

jogo e do sujeito que joga. Por isso mesmo a experiência é aqui abordada como algo 

virtual, passível de existência quando há equilíbrio entre criatura e ambiente.  

Assim, encontrar o fiel da balança do ato de jogar compreende identificar 

características inerentes aos jogos e tipos de jogador. Para isso, adotamos a ideia de 

jogador-modelo como um parâmetro às possíveis experiências. A inquietação inicial 

que sustenta toda a tese nasce da percepção dos efeitos causados por diferentes tipos de 

jogo sobre o corpo como um todo (HUTCHINS, 2000). Observar os próprios estados 

(DAMÁSIO, 2012) após algumas sessões de jogos de variados estilos e em plataformas 

diversas, despertou um interesse inicial. Num relance, o incógnito se fez convidativo. 

Nessa via, a estrutura da tese apresenta situações de interação nas quais as 

faculdades de atenção e motoras são requisitadas de diferentes modos. Se mudam os 

elementos da interação, muda também o ponto de equilíbrio que permite a condição de 

surgimento de uma experiência projetada. Projetada no sentido do objeto se revelar em 

suas affordances (GIBSON, 1979) físicas e digitais, propiciando e facilitando 

determinados usos em vez de outros. Projetada por ter sido scriptada em linguagem 

computacional seguindo certos padrões de design e, por isso mesmo, ser capaz de 

provocar determinadas sensações no lado orgânico da experiência em curso. Projetada 

por se relacionar com um passado – espaço de experiência – e se lançar a um futuro 

ainda desconhecido, mas, de algum modo, esperado – horizonte de expectativa. 

Em outra via, as performances exigidas pelo sistema parecem conduzir à 

efetivação de uma modalidade de experiência, caso sejam cumpridas. Acoplando seus 

gestos àquilo que o jogo convoca, a partilha entre mídia e usuário pode se manifestar 
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mais facilmente. No entanto, experiências também podem ocorrer da não-aquiescência à 

proposta dos desenvolvedores. O jogador pode apropriar-se das mecânicas de jogo, 

elaborar dinâmicas particulares – desviantes às normas codificadas no game design – e, 

ainda assim, envolver-se emocionalmente com as camadas estéticas do jogo 

(HUNICKE; LeBLANC; ZUBEK, 2004). No entanto, nossos esforços nessa tese não 

miram às particularidades provenientes das práticas de jogo desviantes. Como já é 

sabido, voltamos o olhar à forma como uma experiência pode ser projetada pelas 

prescrições dos jogos a partir de determinados gatilhos. 

Tais reflexões permeiam todos os capítulos. Aliado a isso, seguindo a 

perspectiva das Materialidades (GUMBRECHT, 2010; 2014), a experiência foi 

abordada como algo que articula efeitos de sentido e efeitos de presença em sua 

condição de surgimento. Nesse sentido, concerne situar o meio onde o jogo é emulado 

como algo da maior importância ao nosso objetivo. Essa relevância é atribuída por notar 

a influência dos dispositivos sobre as formas de interação e pelos distintos 

comportamentos que daí provêm. 

De modo mais pontual, talvez os capítulos 3 e 4 – respectivamente, aquele 

voltado ao exame dos jogos de tiro em primeira pessoa e jogos touchscreen – sejam os 

que mais contribuam à discussão ligada à influência que os controladores exercem no 

ato de jogar. No caso do primeiro, a experiência que Overwatch evoca é qualquer coisa 

de frívola, ágil e exigente de destreza em suas formas de jogabilidade. A complexidade 

das mecânicas faz com que o jogador tenha de assimilar o sistema de regras e elabore 

dinâmicas próprias para que a condição de vitória se apresente. Por seu aspecto 

competitivo ser algo fundamental à experiência, vencer o oponente figura como um dos 

objetivos principais do jogo. Assim, OW se apresenta em imagem e som como algo 

hiperestimulante, com cores e sons vibrantes e uma interface repleta de informações a 

serem processadas pelo jogador. 

Assim também, o dispositivo de controle é examinado na discussão acerca dos 

mobile games. Dessa vez, destaca-se uma experiência de jogar cujo as interrupções são 

previstas pelos objetos. Assim também, discutimos a influência de um repertório gestual 

particular e como isso se articula à situação de interação. A plataforma é vista como um 

elemento facilitador de tipos diferentes de objetos digitais. Os recursos que 

disponibilizam podem fazer surgir experiências de jogo que vão além do simples apertar 

de botões. 
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Portanto, estar em flow (CSIKSZENTMIHALYI, 1990) nessa categoria de jogos 

exige conhecimentos das mecânicas e regras não somente nos níveis intelectuais, mas 

também somáticos. O domínio técnico e as competências na performance contribuem ao 

sentido de imersão (MURRAY, 2000; RYAN, 2001; McMAHAN, 2003) na medida em 

que torna os dispositivos como que extensões do sujeito. Percebe-se aí que a partilha 

entre jogo e jogador projetada pelos designers se manifesta em diferentes ritmos e graus 

de estimulação sensorial. Essa condição exige do jogador performances (SCHECHNER, 

1986, 2003, 2011) correspondentes, para que o estado de fluxo seja mantido. Portanto, 

percepções, emoções, cognições e ações motoras (GRODAL, 2003) tendem a entrar em 

equilíbrio para que a experiência videolúdica possa ocorrer com fluidez. 

Nesse sentido, percebemos indícios de que os dispositivos de controle, 

efetivamente, modulam a experiência. Especificamente no caso dos FPS, o grau de 

precisão alcançado com o teclado e mouse se mostrou superior ao ato de mirar através 

de um joystick. Assim, percebe-se que as exigências sensoriais e motoras de jogos desse 

tipo são capazes de deixar marcas na estrutura somática da criatura (GREEN; 

BAVELIER, 2003, 2006; DYE; GREEN; BAVELIER, 2009), a exemplo do 

aprimoramento da coordenação mão-olho, aumento do processamento da visão 

periférica, da memória visuoespacial e da capacidade de dividir a atenção. 

Assim, o capítulo 3 fundamenta e defende uma percepção já identificada sobre o 

próprio corpo desse que escreve e joga. A diminuição no ritmo de piscadas de olho, a 

diminuição da percepção dos próprios estados fisiológicos, o aumento de batimentos 

cardíacos durante as fights, o repousar e a sensação de relaxamento após uma partida 

acirrada, os rages nas derrotas e o prazer na vitória são alguns indícios de resíduos 

deixados pelo jogo sobre a parte orgânica que atua na erupção da experiência. Apesar 

disso, nossa vivência e reflexão acerca do jogo em si não conseguiu identificar 

elementos convidativos a uma experiência estética. Algo que, efetivamente, modifique o 

curso do sujeito a partir da partilha que estabelece com o objeto. Talvez essa lacuna 

possa servir de inspiração a desenvolvedores, no sentido de propor imbricações de 

gênero que contemplem a inclusão de gatilhos que promovam momentos de 

intensificação da experiência – como visto em Everything, por exemplo. 

Em todo caso, nossa imersão fez perceber a experiência nos FPS competitivos 

muito mais como algo da ordem da performance, do divertimento casual – mesmo que 

se trate de hardcore games –, da estimulação sensorial, do prazer pela vitória. Assim, 

nas situações de jogo, não foi possível identificar marcos distintivos que intensificasse 
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essa percepção estética e lhe conferisse um caráter de evento (SEEL, 2014). As 

sensações provocadas pelo jogo são tão intensas quanto efêmeras. Durante a partida, um 

bombardeio de estímulos e ações que parecem não gerar fissuras no mundo 

interpretativo nem interromper o continuum do tempo histórico e biográfico (SEEL, 

2014). Nossa postura aponta que jogos dessa natureza aparentam ser muito mais 

espécies de passatempo divertidos que requisitam a atenção do sujeito quase em sua 

totalidade, mas não trazem em si as lacunas à transcendência dessas sensações. 

Similarmente, o capítulo 4 apresenta uma incursão aos jogos casuais, emulados 

em dispositivos móveis. O percurso, naquela ocasião, tem início através do conceito de 

midiatização (BRAGA, 2012), situando os mobile como presença constante no fluxo de 

vida contemporâneo. Assim, a incorporação de celulares e tablets por multidões em 

todo o globo tornou esse cenário um solo fértil à indústria de games. Projetados para 

serem consumidos de forma mais despretensiosa no tocante ao tempo, atenção e 

habilidade, esses jogos conquistaram públicos mais amplos que somente aqueles já 

habituados ao universo dos videogames. 

Dessa relação entre mídia e usuário, a discussão orbita principalmente no fato da 

tela ser, simultaneamente, o meio de input e output (CRAWFORD, 2003). Da interação 

com o dispositivo de controle emerge uma ampliação da dimensão gestual da 

performance. Essas formas de expressão do movimento e a consequente captação pelos 

sensores da tela abrem horizontes de criação e recepção. Como projetar experiências 

com um aparato dessa natureza? O que muda quando a tela passa a ser também o 

dispositivo de controle? Questões surgiram e apresentamos caminhos às respostas. 

Essas vias apontam para algo fulcral em todo o capítulo:  a redoma de interação 

humano-computador possibilita mais que o apertar de botões ou teclas, seus recursos 

convocam uma gama mais ampla de comportamentos através da tela ou do movimento 

do aparelho como um todo.  

Portanto, como forma de dar conta da quantidade de ações possíveis, nos 

valemos da tipologia de gestos tácteis (PALACIOS; CUNHA, 2012), adaptando-a aos 

videogames touchscreen. Assim, através da categorização dos comandos, ações e 

funcionalidades, os jogos observados deixam ver a simplicidade em suas mecânicas. 

Essa característica reforça seu aspecto casual, pouco exigente de habilidades complexas 

ou de experiência prévia com mídias dessa natureza. Então a tipologia de gestos nos 

permite contemplar os comandos exigidos por cada um desses jogos e, a partir dessa 

classificação inicial, refletir sobre suas implicações. 
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Assim, esse recurso analítico se mostra como uma baliza importante ao caminho 

metodológico proposto nessa tese. Um cuidado que daí se ramifica consiste em 

contemplar os aspectos ergonômicos relativos à dimensão material da interação na 

concretude dos objetos e formas de uso propiciadas por eles. As possíveis 

empunhaduras do objeto, o tamanho da tela e as zonas onde os dedos alcançam com 

mais naturalidade compreendem um viés ergonômico da relação usuário-mídia. Essa 

abordagem mescla dados de usabilidade e daí extrai os insumos necessários à reflexão. 

Essa escolha então se apresenta, por um lado, como um possível guia a designers, 

desenvolvedores e programadores, e, em outro sentido, como uma reflexão que articula 

Comunicação, Design e Game Studies com um forte traço do Pragmatismo. 

Os jogos observados trazem em si uma certa modulação do ritmo de interação, 

onde o jogador tem sua atenção convocada em intensidades alternadas. Assim, se toda a 

descrição de usabilidade e possibilidades técnicas nos remetem a uma clareira nesse 

bosque que nos hospeda, percebemos que, ao final do trajeto, nossa visão parece se 

elevar. Como em um sobrevôo, todo o perímetro que compõe essa região do bosque se 

mostra em sua totalidade e assim, as coisas que se dão a ver parecem partes de uma só 

coisa: uma experiência possível. 

Dito sem rodeios e com mais clareza, essa simplicidade de mecânicas e 

modulações do ritmo de interação convergem em um tipo de experiência fragmentada, 

que pode ser alternada da situação de jogo a alguma outra tarefa exibida em tela por 

notificação, sem maiores prejuízos à redoma da ludicidade. Nos parece – indo mais 

além – que o próprio círculo mágico (HUIZINGA, 2001) se configura como algo que se 

desfaz e refaz constantemente, sem prejuízos à experiência de jogo que tais jogos 

auxiliam a compor. Pelo contrário, o game design parece contemplar que a atenção 

desse usuário é fragmentada. O jogo pode ser suspenso sem maiores danos à 

experiência. Os intervalos in-game nos levam a crer que, em geral, esses jogos foram 

projetados para serem experienciados on the go. Objetos digitais compostos e 

compositores da velocidade característica à sociedade contemporânea. 

Tão importante quanto atentar às modulações de ritmo da experiência é perceber 

os elementos de interação que o jogo dispõe a seu usuário. Como demonstrado, o acesso 

aos saberes e recursos para o desenvolvimento e distribuição de jogos digitais propiciou 

um aumento significativo de produtos dessa natureza a níveis nacionais e globais. Nos 

termos das Materialidades (GUMBRECHT, 2010), esse contexto de produção faz com 

que a “substância de expressão” – isto é, os materiais através dos quais os conteúdos 
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podem se manifestar no espaço – e a “forma de expressão” – formatos possíveis a partir 

da substância de expressão – sejam distribuídos de modo mais abrangente. 

Nesse sentido, a vasta quantidade de lançamentos para essas plataformas indica 

um caminho alternativo às grandes empresas de desenvolvimento. A mídia, nesse 

sentido, passa a ser explorada por mais pessoas, de diferentes contextos tecnossociais. 

Seguindo essa perspectiva, nos remetemos ao capítulo 5, onde imergirmos na 

ampliação das possibilidades de experiência em jogos digitais. Como guia, escolhemos 

Everything, financiado através de recursos do próprio desenvolvedor, sem qualquer 

apoio externo. O jogo figura como um dentre diversos outros títulos independentes que 

tencionam as convencionalidades da indústria. Aqui, não há condição de derrota ou 

vitória, não há clareza quanto aos objetivos do jogo, as ações do jogador são convocadas 

sem que se saiba com exatidão o que é necessário fazer no espaço digital. Essa liberdade 

criativa forma uma atmosfera própria de atividade que congrega usuário e sistema em 

um universo amplo de interpretações possíveis. 

Orquestrando som e imagem, o espaço de experiência se abre em possibilidades 

além das convenções mais usuais dos videogames. Similarmente, todo o modo de 

interação é ressignificado em função de suas características de game design. De algum 

modo, jogos desse tipo convidam a criatura a um lugar fora do perímetro já conhecido, 

evocam, por assim dizer, um horizonte de expectativa distinto. Nesse sentido, pela 

ausência das marcas habituais do gênero midiático, o usuário deve reaprender a jogar. 

Esse novo letramento é um dos indícios da flexão do universo videolúdico nos níveis 

estéticos e de interação. Se a tônica não está nos aspectos competitivos nem na 

necessidade de cumprir objetivos claramente traçados, mas no convite ao simples “estar 

lá”, como a experiência de jogo se manifesta? 

Seja em Everything ou jogos similares, essa abertura constitui parte considerável 

da experiência de jogo. Esse espaço amplo, no caso do objeto observado, se manifesta 

na topologia in-game em todos os níveis de magnificação. Se manifesta na ausência de 

diretrizes às ações do jogador, nas reflexões de Alan Watts, nos silêncios permeados 

pelos efeitos sonoros e ocasionalmente suspensos pela música – tanto bela quanto 

estranha – composta exclusivamente para o jogo, pela não interação com os 

controladores como algo previsto pelos desenvolvedores e que resulta no modo 

autoplay, onde o jogo “se joga” sozinho e o “envolvimento emocional” parece não se 

desfazer, mas se altera a uma postura mais contemplativa, reflexiva. 
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O que esse tipo de jogar nos revela, de modo mais amplo? Jogos experimentais 

como Everything são como espelhos emoldurados por aspectos estéticos e materiais, 

onde o jogador pode encontrar a si mesmo nos vazios, nos espaços e objetos com os 

quais interage, nas questões trazidas em forma de metáforas orquestradas como poesias 

interativas. Everything faz parte de uma corrente de videogames com forte apelo 

artístico, no qual o jogador é convocado mais por suas emoções e sentimentos que por 

sua destreza ou vasto background em jogos anteriores. A sua performance é ligada 

muito mais a um “deixar ser” que a uma ação constante e certeira. Os próprios scripts 

do jogo compõem uma espécie de performance algorítimica no qual o fazer e padecer se 

harmonizam em um fluxo que apresenta gatilhos à intensificação dessa percepção 

estética. 

Jogos como Everything, Journey, Abzu, como Mountain, The Witness, Inside, 

cada um, a seu modo, apresenta mecanismos próprios em sua composição. A linguagem 

computacional – substância de expressão – se articula – forma de expressão – de modo 

a apresentar lacunas a serem completadas pelo jogador. Se a experiência em curso 

estiver em equilíbrio, se houver partilha entre jogo e jogador, é provável que isso se 

eleve e assuma traços de um evento estético marcante. Ou seja, os gatilhos, ao se 

efetivarem, põem a criatura em uma condição de surpresa com relação àquilo que é 

esteticamente esperado. A sensação de intensificação que se origina dessas situações 

eventuais traz em si a condição de marcar a criatura e alterar seu estado (DAMÁSIO, 

2012; 2015) de modo especial. 

Nesses contextos, a linguagem se depara com certos limites para nomear a 

experiência que ocorre. Como o homem no bosque de Ortega y Gasset, justamente 

quando pensamos que estamos, enfim, a alcançá-lo, ele se põe a andar. Mas disso já 

sabíamos desde o início. Tal é a nossa jornada: apresentar elementos que possibilitem 

olhar para o ato de jogar como uma experiência no curso da vida, como um ato 

performativo e enunciador, como uma acoplagem entre jogador e jogo. Visto numa 

perspectiva mais abrangente, falamos aqui das interações entre ambiente e criatura que, 

mutuamente, afetam-se. 

A tese então se situa em um tempo de rápidas transformações na forma de 

experienciar o mundo. Os desdobramentos desse percurso metodológico encontram 

terreno fértil no atual cenário tecnossocial. Dizemos isso pelos adventos de novas 

formas de jogar, como no caso do Nintendo Switch, que investe na mobilidade do 

console e apresenta inovações na forma e função de seus dispositivos de controle. 
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Transpondo a fronteira do lúdico, presenciamos a popularização dos óculos de realidade 

virtual e aplicações diversas para a realidade aumentada e, muito em breve, realidade 

mista. Wearables, interfaces cérebro-computador (disponíveis através de dispositivos de 

eletroencefalograma), inteligência artificial e robótica abrem os horizontes à interação 

homem-máquina. Novamente, a redoma epistemológica aqui construída parece ser 

capaz de apreender diversos ângulos de fenômenos dessa ordem. 

Assim, nos parece que as extensões dos perímetros biológicos e computacionais 

compõem nosso estar no mundo. Tudo isso está em curso na presente história da 

humanidade. Perguntamos, afeitos às reticências, o que é isso, a experiência de estar 

vivo hoje? Certamente, o método aqui esboçado dispõe vias à investigação. Enquanto 

criatura e ambiente se flexionam em um formato ainda indefinido, seguimos pegadas 

bosque adentro. 
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GLOSSÁRIO 

 

Casters: É o conjunto de narradores e comentaristas das partidas transmitidas online. 

 

Char: Termo proveniente de character, personagem. Tem “avatar” como sinônimo. 

 

Checkpoint: Ponto de checagem. São locais nos níveis do jogo em que o progresso é 

salvo. Caso o personagem falhe em sua missão, o checkpoint é o local de onde 

recomeça. 

 

Classe: Categoria de atividade à qual pertencerão os avatares criados pelos jogadores. A 

classe deriva diretamento dos RPGs de tabuleiro e definirão as armas, armaduras e 

habilidades que determinado personagem poderá utilizar. 

 

Cooldown: É o tempo de repouso de determinada habilidade. Em alguns jogos, ao 

executar certas ações, a mesma exige um tempo de “recarga” até que esteja novamente 

ativa. 

 

DPS: Damage per second. São personagens voltados ao poder de ataque. Através de 

armas ou feitiços poderosos, constituem o poder ofensivo de determinado time. 

 

Engine: Ou game engine. Motor de jogo. São softwares que possibilitam programar 

jogos a partir de arquivos criados separadamente e ordenados no software. 

 

Fights: Em Overwatch, são os momentos de confronto intenso entre os times rivais.  

 

Healer: Curandeiros ou healers são personagens capazes de curar seus companheiros 

dos danos sofridos. 

 

HP: Health Points ou pontos de vida. É a quantificação da vida do personagens, ora 

medido em símbolos (como corações, por exemplo), ora em números, é um indicativo 

do quanto de dano o personagem pode sofrer sem morrer. 

 

Hype: É uma moda repentina, uma “onda” de visibilidade e expectativa gerada em torno 

de algo. No contexto em questão é comum as pessoas falarem que determinado jogo 

ainda não lançado está muito “hypado”, isto é, esperado, aguardado. 

 

Loot box: Caixas de itens. O jogador pode conseguí-las por subir de nível ou comprar 

com dinheiro real. Ao abrí-las é possível adquirir itens que modificam a aparência dos 

personagens ou armas. 

 

Lore: É o conjunto da história de determinado jogo. Pode ser compreendido como o 

universo ficcional. 

 

MOBA: Multiplayer Online Battle Arena, ou algo como “arenas online de batalhas 

multijogador”. É um gênero de jogo digital competitivo que dispõe dois times 

antagônicos em um mapa e vence aquele que conseguir destruir a base inimiga primeiro. 

Os MOBAs apresentam grande quantidade de personagens – cada qual com habilidades 
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individuais – e cabe ao jogador combinar tais habilidades para obter maior condição de 

vitória. A estrutura de classes também remonta aos RPGs de tabuleiro. 

 

Noob: Originário de newbie, diz respeito a alguém novato, inexperiente. 

 

NPC: Non-player character. Personagem não controlado pelo jogador. São aqueles 

criados e pré-programados pelo jogo.  

 

Payload: Carga. Em Overwatch, são espécies de carros que levam determinados itens 

não coletáveis no ambiente de jogo e que precisam ser transportados de um lugar a 

outro no mapa. Para tanto, o time de ataque necessita permanecer perto da carga e 

impedir que o time defensor se aposse da mesma. 

 

Plant: O ato de instalar o explosivo em Counter-Strike, um dos objetivos da equipe 

terrorista.  

 

Skill: O termo tem duas compreensões. No que se refere ao avatar, diz respeito ao 

conjunto de habilidades e recursos que possui. No tocante ao jogador, concerne à seu 

talento enquanto jogador. Quando alguém é competente, diz-se que é “skillado”. 

 

Streaming: No âmbito dos videogames, são transmissões pela internet de partidas 

oficiais feitas ou feitas por jogadores célebres. A plataforma mais difundida nesse 

segmento é a Twitch. 

 

Tank: Tanques são personagens que funcionam como “escudo” dos demais 

companheiros, capazes de absorver grande dano para impedir que os mais frágeis sejam 

atacados.  

 

Ult: Derivado de Ultimate ou Habilidade Suprema. É uma habilidade especial, passível 

de uso após realizar sucessivas atividades exitosas e acumular os pontos que dispõem. 

 

Upar: Ato de “subir de nível”, possível mediante acúmulo de XP, pontos de experiência. 

Expressão derivada de level up.  

 

XP: Experience points ou pontos de experiência. Unidade de medida que possibilita 

subir de nível ao acumular determinada quantidade. 

 


