
 

 

 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Artes e Comunicação 

Departamento de Design 

Pós-Graduação em Design e Ergonomia 

 

 

 

 

 

DÉTOURNEMENT EM JOGOS DIGITAIS 

 

Gabriela Batista da Silva Bandeira de Melo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2012 



 

 

 

 

 

 

Gabriela Batista da Silva Bandeira de Melo 

 

 

 

 

 

DÉTOURNEMENT EM JOGOS DIGITAIS 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Design e Ergonomia 

da Universidade Federal de Pernambuco 

como requisito parcial para obtenção do 

grau de Mestre em Design. Linha de 

Pesquisa: Design de Artefatos Digitais. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. André Menezes Marques Das Neves 

 

 

 

Recife 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN 

 

 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE 

MESTRADO ACADÊMICO DE 

 

GABRIELA BATISTA DA SILVA BANDEIRA DE MELO 

 
 

“Detournement em Jogos Digitais” 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: DESIGN E ERGONOMIA  

 

A comissão examinadora, composta pelos professores abaixo, sob a presidência do primeiro, 

considera a candidata GABRIELA BATISTA DA SILVA BANDEIRA DE MELO aprovada.  

 
Recife, 27 de fevereiro de 2012. 

 

Prof. André Menezes Marques das Neves (UFPE) 

 

Prof. Gentil Alfredo Magalhães Duque Porto Filho (UFPE) 

 

Prof. Marcos Galindo Lima (UFPE)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à 

Comunidade de Jogos e a 

todos os apreciadores da 

técnica do Détournement.



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço aos meus pais, Alfredo e Verônica, pelo suporte incondicional em 

todos os momentos decisivos, sempre me orientando nas melhores decisões, acreditando 

no meu desempenho e reconhecendo meu esforço. 

Ao meu irmão, Alfredinho, e minha Vovó Kika pela participação constante 

na minha vida e interesse no meu trabalho, orgulhosos com minhas conquistas.  

Aos meus tios e todos os primos, especificamente Carol, pela eterna torcida 

e motivação. 

A Rodolfo, meu companheiro, pelo apoio na reta final em busca do sucesso 

junto comigo. 

Ao meu orientador, André Neves, pelo direcionamento dessa pesquisa e de 

outras produções acadêmicas, assim como, profissionais, se dedicando e valorizando o 

meu trabalho. 

Ao professor Gentil por todas as significativas contribuições, 

esclarecimentos e incentivos ao longo dos estudos. 

Obrigada, a todos os amigos que estiveram presentes comigo durante essa 

caminhada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

Desde 1970 observa-se o advento dos jogos digitais a partir do crescimento 

da indústria e constante evolução das tecnologias. Em busca de processos para 

impulsionar a produção, a concepção desses artefatos tem se baseado num design 

reutilizável pela customização de jogos lançados no mercado. Entretanto, ao se 

apropriar de componentes estéticos de contextos anteriores para criar novos produtos, 

algumas modificações distorcem o sentido original e constroem um diferente arranjo de 

significado próprio. Assim, o desvio de elementos estéticos de jogos pré-existentes 

remete à lembrança do anterior, permitindo um paralelo dessas intervenções com uma 

técnica utilizada durante o Movimento Internacional Situacionista (IS) de 1957, o 

Détournement. Este trabalho contextualiza o détournement, da forma como foi 

elaborado pela IS, como uma abordagem possível para discussão da prática do desvio na 

concepção de jogos digitais. A pesquisa objetiva analisar o universo dos jogos, 

verificando a utilização dessa técnica nos estudos de caso, quando aplicáveis às leis do 

Guia Prático para Détournement. Os resultados da análise mostram que o uso do desvio 

está permeando a Indústria de Jogos Digitais.  

 

Palavras-chave: détournement, Internacional Situacionista, jogos digitais 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Since 1970 digital games can be observed from the growing industry and 

the constant evolution of technologies. Searching for processes to improve production, 

the concept of these artifacts has been based upon a reusable design by the 

customization of these games launched in the market. However, using aesthetic 

components of previous contexts to create new products, some modifications change the 

original sense and build a different combination which has its own significance. So, the 

deviation of aesthetic elements from preexisting games links to the past, giving an 

parallel of these interventions with a technique used during the Situationist International 

Movement (SI) from 1957, also called Détournement. This work paper brings it to the 

context in the same way it was used by the SI with a new approach to discuss the 

practice of the detour from digital games concept. The research looks forward to 

analyze the games universe, studying the utilization of the technique in various case 

studies, when applied to the Practice Guide for Détournement. The results of the 

analyses show that the use of deviation is going deep into the Digital Games Industry.     

 

Keywords: détournement. Situationist International. digital games 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da Indústria de Jogos Digitais se reflete como um dos 

segmentos mais promissores no mercado contemporâneo, ao movimentar cerca de 33 

bilhões de dólares no cenário internacional em 2010 (DAVISON, 2011).  

Entre os países que contribuíram para esse emergente segmento, observa-se 

que o Brasil é apontado como o 4º maior mercado de jogadores do mundo com 35 

milhões de usuários (NEWZOO, 2011). A mesma pesquisa também revela que 5 

milhões de usuários se destacam por gastar 10 horas semanais jogando, quase o dobro 

do tempo dedicado a assistir à televisão. 

Caracterizando os jogos como um produto, processos e modelos para 

melhorar o desenvolvimento e otimizar sua produção estão sendo explorados por game 

designers (HUNICKE et al., 2004; SALEN & ZIMMERMAN, 2004; SANGIOVANNI-

VINCENTELLI, 2002). Esses profissionais estruturam e constroem uma bagagem de 

conhecimento durante o estudo das características dos jogos já lançados. Assim, 

identificam os componentes utilizados, reaproveitando-os e modificando-os com o 

intuito de gerar diferentes produtos. 

A concepção de artefatos a partir de um design reutilizável pela 

customização de elementos dos jogos existentes é um processo conhecido como 

modding (SALEN & ZIMMERMAN, 2004). A modificação dos componentes, para dar 

origem a outros jogos, vem sendo aplicada no segmento digital, pois diminui a carga de 

trabalho de desenvolvimento e agiliza o lançamento.  

Contudo, ao se apropriar de elementos do contexto da obra antecessora, 

algumas adaptações distorcem o sentido anterior e possibilitam a construção de um 

novo arranjo significativo. O desvio desses componentes, já conhecidos pelos usuários, 

remete à lembrança consciente ou subconsciente do jogo original. Nota-se, por essas 

intervenções, um paralelo com uma técnica bastante utilizada durante o Movimento 

Internacional Situacionista de 1957, o Détournement. 
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Segundo os postulados dos integrantes do movimento, que tinham como 

foco a superação da arte e a valorização da vida cotidiana, a palavra francesa 

détournement, termo popularizado em português como “desvio”, foi designada para 

referenciar a prática criativa constante nas obras situacionistas. A tática de subversão 

pacífica através do uso de montagens de quaisquer imagens e símbolos pré-existentes 

oferece recursos para fazer novas combinações de produções presentes e passadas 

(DEBORD & WOLMAN, 1956). 

O documento que conceitua e direciona o método, catalogando as atividades 

do grupo, foi publicado por Debord e Wolman em 1956, intitulado de Guia Prático para 

o Détournement (DEBORD & WOLMAN, 1956). Nele são propostas duas categorias 

de desvio, menor e abusivo, e quatro leis de aplicação da técnica que permitem, 

inclusive, analisar o enquadramento da obra investigada. 

As consequências do uso do desvio são perceptíveis por intermédio da 

facilidade de produção e pela descoberta de novas criações que podem ser multiplicadas 

à vontade. As possibilidades de concepção se difundiram, ganhando diferentes 

configurações, impulsionadas pelos recursos da computação gráfica que permitem tais 

intervenções. 

Partindo do princípio da definição Internacional Situacionista e dos modelos 

de desenvolvimento de jogos, surge uma pergunta que norteia a base de motivação para 

realização desta pesquisa: A técnica do détournement é aplicada na concepção de jogos 

digitais?  

A partir de então, formaliza-se a hipótese de que as intervenções realizadas, 

para apropriação dos elementos de jogos já conhecidos durante a concepção de novos 

produtos, geram artefatos digitais que podem ser analisados como um caso de desvio, 

quando aplicáveis às leis do Guia Prático para Détournement. 

Tomando como base a hipótese proposta e a argumentação discutida, o 

objetivo geral deste trabalho é analisar o universo dos jogos digitais para verificar a 

ocorrência do détournement. Os objetivos específicos, portanto, são: perceber como a 

prática do desvio dos elementos pré-existentes se manifesta na construção de novos 
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arranjos de jogos; e investigar jogos clássicos do tipo plataforma e labirinto, referentes a 

contextos sociais e políticos, para identificar a aplicação das leis do guia nessa amostra.  

Os casos clássicos selecionados como referência nessa pesquisa são aqueles 

mais populares, influentes, consagrados, sucessos de mercado em longo prazo e sempre 

lembrados pelos usuários. 

Os resultados da discussão dos estudos de caso confirmaram que o uso do 

desvio está permeando a Indústria de Jogos Digitais. A contextualização da produção e 

o pós-lançamento oferece subsídios para analisar a aplicação dos conceitos perante a 

categorização e leis do guia. 

A contribuição do trabalho, através da utilização do recurso de uma escala 

classificatória, viabilizou a verificação da intensidade das intervenções, dando suporte 

às várias interpretações. 

Conforme observado durante a investigação, foi identificada, no mínimo, a 

aplicação de uma lei em cada jogo analisado. A maioria também apresentou algum nível 

de ambiguidade ao aplicarmos o método, não seguindo completamente os princípios de 

Debord e Wolman. Nesse sentido, nenhum dos estudos de caso se mostrou totalmente 

efetivo, mas os indícios da presença das características da técnica sugerem a utilização 

do détournement durante a criação desses jogos digitais. 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos: neste primeiro, é feita uma 

breve explanação sobre a pesquisa, apresentando a formulação da hipótese, bem como o 

objetivo geral de estudo e os específicos. 

 No segundo capítulo, intitulado de Jogos Digitais, é mostrado um panorama 

dos conceitos de jogos e do surgimento desses no ambiente digital. Contextualiza o 

crescimento da indústria e a evolução dos artefatos em consequência dos avanços na 

tecnologia. Aborda, também, os modelos de estruturação e os tipos de jogos que 

facilitam o processo de concepção dos game designers. Inclusive, oferecem meios para 

modificação de componentes de outros já existentes no mercado que otimiza o 

desenvolvimento de novos produtos.  
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O terceiro capítulo, denominado de Détournement, trata da conceituação e 

da apropriação da palavra francesa, que traduzida para português foi incorporada como 

“desvio”, no universo do Movimento Internacional Situacionista de 1957. Nesse 

capítulo é abordado o surgimento e as ideologias desse movimento, como também, as 

práticas comuns dos situacionistas. Os integrantes do grupo situacionista faziam uso 

constante da técnica do desvio nas suas obras, partindo dos postulados publicados no 

Guia Prático para o Détournement. Para uma melhor compreensão do tema, exemplos 

são ilustrados nos textos de Debord, nas pinturas de Asger Jorn, no filme de René 

Vienet, nos quadrinhos situacionistas, na publicidade e propaganda, na obra brasileira 

de Raul Mourão e na tendência dos jogos digitais. 

No quarto capítulo estão descritos os estudos de caso desta pesquisa, a partir 

da hipótese levantada. Define-se a abordagem investigativa, partindo dos conceitos 

situacionistas, de que os desvios de elementos pré-existentes podem ser usados em 

novas produções que distorcem o sentido original. Os métodos de seleção e avalição dos 

jogos digitais identificados são explicados e as análises de cada um desenvolvidas, a fim 

de verificar o enquadramento nas categorias e nas leis constantes no guia. Cada caso é 

contextualizado e aplicado às interpretações dos postulados. Então, são classificados 

dentro de uma escala definida com três níveis correspondentes a ausência, presença e a 

não clareza da percepção das características de acordo com o contexto inserido.  

Por último, o quinto capítulo discorre sobre as constatações realizadas neste 

trabalho durante o processo de investigação, sinalizando a tendência do uso da técnica 

do détournement na concepção de jogos digitais. As considerações sobre as conclusões 

que foram observadas são expostas e as contribuições dos níveis classificatórios, 

definidos como suporte para análise, são verificadas. O capítulo ainda trata das 

limitações e possíveis desdobramentos para trabalhos futuros.  
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2 JOGOS DIGITAIS 

 

Este capítulo trata da conceituação e contextualização dos jogos digitais 

com um breve panorama do crescimento desta indústria, demonstrando elementos que 

compõem a estrutura de concepção desses artefatos, bem como o resultado da 

modificação de jogos já existentes no mercado. 

 

2.1 Conceitos sobre jogos 

 

Segundo Huizinga (2001), os jogos são uma forma de diversão e 

aprendizado presente em toda a história da Humanidade. Define, ainda, a palavra 

“jogar” como uma atividade voluntária e lúdica, externa à vida comum, mas que 

ao mesmo tempo prende o jogador intensamente. É uma atividade sem interesse 

material e que não gera lucros. Funciona dentro de seus próprios limites de 

tempo e espaço de acordo com regras pré-estabelecidas e de maneira ordenada.  

Para os teóricos em jogos: “Um jogo é um sistema no qual o jogador se 

engaja em um conflito artificial, definido por regras, que terminam em um 

resultado que pode ser quantificado” (SALEN & ZIMMERMAN, 2004). 

Uma análise de outro ponto de vista, porém bastante válida para esse 

trabalho, é o conceito de Costikyan, game designer e escritor de ficção 

científica, que destaca da seguinte maneira: “Jogos são uma forma de arte na 

qual seus participantes, chamados jogadores, tomam decisões para gerenciar 

recursos através dos objetos do jogo na busca de um objetivo” (COSTIKYAN, 

1994). 

Jane McGonigal, PhD e autora do livro “Por que jogos nos tornam melhores 

e como eles podem mudar o mundo”, escreve que o ato de jogar é produtivo, 

pois gera emoção positiva, fortes relacionamentos sociais e proporciona um 

sentimento de realização com a possibilidade dos jogadores construírem um 

senso de propósito, um objetivo (ESA, 2011). Ainda de acordo com o 

documento, estar imerso no universo dos jogos digitais faz com que o cérebro 
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seja estimulado, incentivando soluções e adaptações criativas. Essas ideias 

podem, inclusive, ser aplicadas nas situações da vida real, com resultados 

surpreendentemente positivos para a sociedade, garante Allen Weiss, MD e 

CEO do NCH Healthcare System. 

É importante reconhecer que jogos proporcionam um tipo de experiência 

diferente dos softwares de produção, pois enquanto a recompensa final nos de 

produção é o produto acabado, nos jogos o processo em si e a experiência de 

jogar são a grande recompensa, também chamada de recompensa pessoal 

(LAZZARO & KEEKER, 2004). 

A partir da década de 1970, com o suporte dos computadores e interfaces de 

interação com o jogador, houve um grande impulso e proliferação de uma nova 

categoria no mundo dos jogos, os chamados jogos digitais (games). Dessa 

forma, os avanços da tecnologia possibilitaram a concepção desses softwares 

programáveis produzidos para funcionar exclusivamente em um ambiente 

computacional.  

É focando nesse universo dos jogos digitas que esse trabalho desenvolve a 

sua pesquisa. A partir desse momento, a utilização da palavra jogo no contexto 

do trabalho refere-se aos jogos computacionais.  

 

2.2 Crescimento da Indústria de Jogos Digitais 

 

Com o propósito de entretenimento, a partir da superação divertida de 

obstáculos e à medida que as dificuldades aumentam ao longo das fases, os 

jogos desenvolvidos para ambientes computacionais foram conquistando mais 

pessoas e de diferentes idades. Segundo relatório da Entertainment Software 

Association (ESA, 2011), 72% dos habitantes de lares americanos são usuários 

de jogos digitais e 29% deles possuem, curiosamente, mais 50 anos de idade.  

O primeiro jogo lucrativo da história do videogame foi o “Pong”, que não 

possuía gráficos espetaculares nem jogabilidade excelente, segundo reportagens 

do portal UOL (2010). Desenvolvido pela empresa Atari em 1972, simula um 
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tênis de mesa em que o jogador move uma barra vertical para rebater a bola, 

como pode ser observado na Figura 01.  

 

Figura 01: Jogo Pong, 1972 

 

Todavia, nos últimos 40 anos, os jogos evoluíram do primitivo “Pong” para 

a sofisticação de “Final Fantasy”. Esse apresenta gráficos e efeitos visuais 

cinematográficos, exemplificado na Figura 02, assim como uma história 

participativa que se desenvolve ao longo de quase 100 horas de jogo. Dessa 

maneira, tem sido reconhecido no mercado pela sua inovação nos roteiros, 

cenários, personagens foto-realistas e na utilização de músicas orquestradas. 

 

Figura 02: Jogo Final Fantasy da série XIV, 2010  
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Os jogos digitais contemporâneos vêm incorporando personagens com 

complexidades humanas e histórias que enfatizam as consequências das ações 

dos usuários. A sua natureza interativa é capaz de mexer com o emocional do 

público, bombardeando-o de adrenalina, provocando sorrisos e até momentos de 

raiva. É uma forma de contar histórias sem precedentes através de uma 

experiência ativa (BISSELL, 2010). 

À medida que se eleva a influência do cinema nos jogos digitais, suas 

narrativas, fotografias e trilhas sonoras tendem a ficarem mais complexas, 

tornando-se obras ambiciosas de ficção. Segundo o escritor e crítico de jogos 

Tom Bissell (2010), esta forma de arte emergente está inserida no contexto das 

narrativas e na experiência estética profunda.  

Assim, os jogos digitais seriam uma forma de auto-entrega com grande 

imersão do público que, de certa forma, é o protagonista das histórias. Em seu 

livro “Extra Lives”, o referido autor afirma também que:  

 

A indústria de jogos começou como uma cultura de engenharia, 

transformou-se em um negócio, e agora, como um milionário 

brilhante está virando para a poesia. (...)  Os jogos estão se tornando a 

forma dominante de arte popular do nosso tempo (BISSELL, 2010). 

 

Nesse contexto, a Indústria de Jogos vem mostrando ser um dos segmentos 

mais promissores no mercado contemporâneo, tendo movimentado, no ano de 

2010, cerca de 33 bilhões de dólares no mundo com a comercialização de seus 

produtos segundo a ComputerWorld (DAVISON, 2011). 

De acordo com a Figura 03, retirada do relatório da Entertainment Software 

Association (ESA, 2011), é possível observar o crescimento das vendas de jogos 

digitais ao longo de 10 anos (entre 2000 e 2010), a partir de uma amostra nos 

Estados Unidos.  
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Figura 03: Crescimento das Vendas na Indústria de Jogos 

 

Enquanto que no ano de 2000 foram movimentados 5,5 bilhões de dólares 

com as vendas de jogos, em 2010 esse número chega à marca de quase 16 

bilhões de dólares. Esse valor combina as vendas de todos os jogos 

desenvolvidos para funcionar em ambientes digitais, como computadores (PCs), 

consoles (videogames) e dispositivos móveis (mobiles) que entram na categoria 

de outros formatos de acordo com a imagem. 

 

2.3 Tipos de Jogos  

 

Embora, às vezes, usados como sinônimos na indústria, há uma distinta 

diferença entre o gênero e o tipo de jogo. Quando falamos em gênero, é a 

descrição do conteúdo da narrativa do jogo que está em questão, ou seja, a forma 

como a história é contada (GRACE, 2005). São categorizados, assim, como 

jogos de drama, crime, fantasia, horror, mistério, ficção científica, guerra e 

espionagem, entre outros. 

Por outro lado, quando o assunto é o tipo de jogo, o que está em foco é 

descrição da jogabilidade, conhecida também pelo termo gameplay, a forma 
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específica que os jogadores interagem com o jogo, relacionando os aspectos 

interativos definidos pelas suas regras (GRACE, 2005).  

 

2.3.1 Classificação dos tipos de jogos 

Assim, os jogos podem ser classificados em tipos, tais como: 

Ação (Action): Jogos que oferecem intensidade da ação como a atração 

principal. Um jogo de ação exige que os jogadores usem reflexos rápidos, 

precisão nos movimentos e no tempo para superar os obstáculos, coletar 

itens e derrotar inimigos ao longo das fases.  

Aventura (Adventure): Jogos em que a exploração e os quebra-cabeças são 

as atrações principais. Raciocínio, criatividade e curiosidade, por 

consequência, são as habilidades mais comuns exigidas para jogadores deste 

tipo. Normalmente apresentam vários enigmas, sem desafios de reflexo ou 

ação. 

Interpretação (Role Playing): Jogos que oferecem ao jogador a 

oportunidade de assumir os papéis de personagens e criar narrativas 

colaborativamente. Comumente conhecidos como RPG, os personagens 

tendem a ser complexos, que se especializam em conjuntos de habilidades 

específicas.  

Simulação (Simulation): O elemento principal da jogabilidade dos jogos de 

simulação é a sua capacidade de corresponder às situações do mundo real 

e/ou construído no ambiente virtual. Simulações visam, então, proporcionar 

diversão através da reconstituição de aspectos de um fato real ou ficcional. 

Estratégia (Strategy): Jogos de estratégia apresentam como objetivo 

principal entreter jogadores através de raciocínio e resolução de problemas. 

Requerem pensamento cuidadoso e habilidoso com planejamento a fim de 

conseguir a vitória.  
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Quase todos os primeiros jogos digitais eram jogos de Ação (Action 

Games). “Space Invaders” (1978), “Pac-man” (1980) e “Super Mario Bros” 

(1985) são exemplos de ícones dessa classe que é talvez a mais básica dos 

tipos de jogos, e certamente uma das mais populares (ADAMS & ROLLIGS, 

2007). Por consequência, o estudo dessa categoria é mais aprofundado nesse 

trabalho. 

 

2.3.2 Jogos de Ação 

Em um jogo de ação, o jogador controla um avatar, tipicamente, o 

protagonista. Esse personagem precisa navegar por uma fase do jogo 

podendo coletar itens que lhes rendem pontos, evitar obstáculos que lhes 

causam danos e lutar contra inimigos através de diferentes ataques (ADAMS 

& ROLLIGS, 2007). Normalmente no fim da fase, o jogador deve derrotar 

um inimigo, chamado de chefe, que é bem maior e mais poderoso do que os 

outros. Caso seja atacado, o avatar tem suas “vidas” consumidas, podendo 

perder o jogo quando essas terminarem. Em contraposição, o jogador ganha 

quando termina com sucesso todas as fases disponíveis.  

De acordo com Adams e Rolligs (2007), os jogos de ação incluem 

diversos subtipos, tais como:  

 Luta um contra muitos (Beat 'em up games): São os jogos que envolvem 

luta contra vários adversários ao longo da fase (one-on-many), usando artes 

marciais ou outras técnicas. Nesses combates de corpo a corpo, o jogador 

precisa derrotar um grande número de adversários controlados pelo 

computador, por uma série de níveis cada vez mais difíceis. Um exemplo 

dessa classe é “Double Dragon” de 1987. 

Luta um contra um (Fighting games): Jogos de luta que enfatizam o 

combate entre dois personagens (one-on-one), no qual um deles pode ser 

controlado por computador, ou por outro usuário. Geralmente, os pares de 

lutadores utilizam recursos especiais e combos, através de sequências de 
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comandos que resultam em movimentos dramáticos e, por vezes, fisicamente 

impossíveis. Um jogo característico é “Street Fighter II” de 1991. 

Tiro (Shooter games): Um jogo de tiro se concentra principalmente no 

combate com armas de projéteis, tais como revólveres, metralhadoras e 

mísseis, o que permiteao jogador atingir distâncias maiores usando armas de 

longo alcance e grande precisão. Dependendo da perspectiva da câmera, 

podem ser em primeira pessoa (FPS) ou em terceira pessoa (TPS). “Space 

Invaders” de 1978 é um dos primeiros casos de jogos de tiro. 

Plataforma (Platform games): Jogos de plataforma envolvem saltos entre as 

plataformas de diferentes alturas, permitindo que o jogador pule enquanto se 

esquiva dos inimigos e evita obstáculos. Outros elementos tradicionais 

incluem correr e subir escadas, e as fases de jogo são normalmente 

exageradas verticalmente.  Existem tanto nas formas 2D e 3D, entretanto a 

Física é muitas vezes irrealista. Esses jogos estão frequentemente associados 

a mascotes emblemáticos dos jogos como “Mario” de “Super Mario Bros.”, 

em 1985, e “Sonic” de “Sonic the Hedgehog”, em 1991. 

Labirinto (Maze games): Jogos de labirinto apresentam um cenário de jogo 

repleto de paredes que compõem inteiramente um labirinto por onde os 

jogadores devem atravessar. Envolvem a perseguição de adversários com 

monstros obstruindo o caminho dos jogadores e tempos de reação com 

pensamento rápido por conta do uso de cronômetro. O jogo mais famoso 

desse gênero é “Pac-Man” de 1980. 

 

2.4 Elementos para Concepção de Jogos 

 

O processo de concepção de um jogo envolve essencialmente três áreas: 

game design, programação e arte (BENTHKE, 2003). A equipe de game design 

é responsável pela elaboração do conceito do jogo, por definir a mecânica, a 

dinâmica e colaborar com a escolha da linha de arte. A equipe de programação é 

aquela que faz a implementação funcional do jogo, codificando as regras da 
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mecânica, comportamento da dinâmica e integrando os elementos de arte. Já o 

grupo de arte tem a função de elaborar a apresentação visual do jogo.  

Normalmente, essa equipe multidisciplinar trabalha em paralelo, trocando 

informações durante o processo para chegarem a um bom balanceamento, aliado 

a uma boa experiência de uso. Consequentemente, o envolvimento entre as áreas 

deve ser intenso, fazendo com que nenhum detalhe deixe de ser analisado ao 

longo do desenvolvimento (CREDIDIO, 2007). 

A sequência de eventos que ocorre enquanto se joga e o resultado dessas 

ações são imprevisíveis, especialmente quando se trata de jogos digitais, em que 

a interação com o sistema computacional torna o comportamento mais 

complexo. Com o crescimento dessa indústria, processos, métodos e modelos 

para uma melhor concepção dos jogos, bem como o seu desenvolvimento, 

foram, e continuam sendo, pesquisados e estudados.  

Como todos os artefatos, os jogos são criados dentro de uma metodologia de 

design, que busca orientar o processo criativo e ajuda a garantir a qualidade do 

trabalho (HUNICKE et al., 2004). A preocupação em definir métodos para 

otimizar sua produção gera esforços para que conhecimentos nessa área tragam 

contribuições concretas. Por meio do estudo da observação, através do qual o 

game designer analisa e descreve as características dos jogos, alternativas de 

estruturação da aprendizagem adquirida podem ser definidas para colaborar com 

a concepção.  

 

2.4.1 Esquema de Salen e Zimmerman (2004) 

Segundo Salen e Zimmerman (2004), um schema (esquema) é um 

modo de estruturar e organizar o conhecimento. Assim, um esquema de 

design de jogos, portanto, é um modo de estruturar e organizar 

conhecimentos relativos ao design de jogos. O uso de esquemas de design 

facilita a análise e a criação de jogos, pelo fato destes esquemas funcionarem 

como “lentes” conceituais que filtram e direcionam a percepção e o foco do 

designer para aspectos específicos do jogo (SALEN & ZIMMERMAN, 
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2004). Ainda de acordo com os referidos autores, existem três esquemas de 

design de jogos considerados básicos:  

 Regras (Rules); 

 Comportamento (Play) e  

 Cultura (Culture). 

As Regras (Rules) estão relacionadas basicamente com a estrutura 

lógica, ou seja, a estrutura matemática e a arquitetura dos sistemas do jogo. 

Já o Comportamento (Play) faz referência às experiências físicas, sociais, 

emocionais e cognitivas que o jogo incide em seus usuários. Enquanto que a 

Cultura (Culture) lida com os contextos culturais que contém o jogo e seus 

usuários, assim como a interdependência entre jogo e cultura.  

 

2.4.2 Modelo de Hunicke, LeBlanc e Zubek (2004) 

Por sua vez, Hunicke, LeBlanc e Zubek (2004) propõem que os jogos 

devem ser projetados em um modelo que agrupam suas Regras (Rules), seu 

comportamento através do Sistema (System) e a sua interface que provoca a 

Diversão (Fun) entre outras emoções nos jogadores, conforme Figura 04. 

            

Figura 04: Componentes dos jogos digitais. 

Estabelecendo um paralelo com os componentes de design, seus 

elementos seriam agrupados de acordo como mostra a Figura 05:  

 Mecânica (Mechanics); 

 Dinâmica (Dynamics) e  

 Estética (Aesthetics). 
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Figura 05: Modelo MDA 

 

A Mecânica é a estrutura interna responsável por controlar o “motor” 

(engine) do jogo, a partir dos componentes básicos de representação de 

dados e algoritmos quase sempre expressa através de fórmulas e modelos 

matemáticos. É o conjunto de regras do jogo, ou seja, são as normas e as 

engrenagens que fazem com que ele funcione (HUNICKE et al., 2004). São 

as regras que, por exemplo, limitam as ações dos personagens, determinando 

o tipo de mecânica do jogo. 

A Dinâmica, por sua vez, descreve o comportamento dos sistemas das 

escolhas do jogador, motivado pela narrativa do jogo, visando alcançar um 

objetivo (HUNICKE et al., 2004). Pode ser entendida como um conjunto de 

possibilidades que é dado ao jogador para que ele tome as suas próprias 

decisões dentro do ambiente de jogo, determinando os propósitos a serem 

alcançados (ROLLINGS & MORRIS, 2003). O fato de o personagem ter a 

opção de correr e de que seu objetivo é chegar em primeiro lugar são 

exemplos de comportamentos relacionados à dinâmica do jogo. 

Por fim, a Estética lida com a experiência e descreve as respostas 

desejáveis emocionalmente evocadas no jogador, enquanto ele interage com 

o sistema do jogo. Os aspectos estéticos são aqueles com os quais os 

jogadores têm o primeiro contato, sendo essa interface a camada mais 

externa usada para comunicar e trocar informações, como objetos, cenários, 

linguagens, formas, animações e cor (HUNICKE et al., 2004). 

 

2.4.3 Plataformas de Sangiovanni-Vicentelli (2002) 

Para Sangiovanni-Vicentelli (2002), o design baseado em plataforma 

(platform-based design) é analisado como uma camada de abstração com 
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duas visões. Uma visão de baixo nível, representada por um conjunto de 

componentes fixos, e uma visão de alto nível, com os componentes 

variáveis. Através desse modelo, um aplicativo pode ser desenvolvido 

configurando-se apenas os componentes variáveis, abstraindo os 

componentes fixos que estão nos níveis mais baixos.  

Emergente dos ambientes industriais, como alternativa de modularizar 

e reaproveitar projetos eficientemente, reduzindo os custos e o tempo de 

lançamento até o mercado (DE MARINIS et al., 2003), o uso dessa 

abstração e a possibilidade de reuso são as grandes vantagens desse método.  

Esquematicamente, conforme Figura 06, o design baseado em 

plataforma é caracterizado quando apresenta os seguintes itens: 

 Componentes fixos ou sessão de arquitetura; 

 Componentes variáveis ou sessão de aplicações; 

 Capacidade de abstração e 

 Capacidade de reuso. 

 

 
Figura 06: Estrutura de uma Plataforma 

 

Os componentes fixos (CHEN et al., 2003) compõem a camada de 

nível mais baixo que possui a maior parte dos recursos e apresenta grande 

esforço de desenvolvimento inicial. 
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Contudo, os componentes variáveis (CHEN et al., 2003) fazem parte 

da camada de alto nível que possibilita a configuração de módulos, o que 

gera produtos diferentes, porém baseados na mesma plataforma. 

A capacidade de abstração (SANGIOVANNI-VINCENTELLI, 2002) 

permite a passagem de informações suficientes para haver interação entre os 

níveis, mas “esconde” detalhes de implementação, desnecessários para quem 

está projetando numa camada mais elevada de abstração. 

Por último, a capacidade de reuso (GOERING, 2002) permite que os 

componentes fixos sejam reaproveitados em outros projetos, favorecendo um 

design reutilizável a partir da customização de componentes estruturados 

para este fim. 

Os jogos digitais que vêm sendo projetados como plataformas também 

possuem um conjunto de componentes fixos e outro de componentes 

variáveis. Figueirôa (2009) propõe um modelo de plataforma para jogos 

digitais (games), ilustrado na Figura 07, que tem sua estrutura representada 

como:  

 
Figura 07: Modelo proposto de plataforma de jogos (games) 
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1. Engine: É a parte do programa do game responsável pelo controle de 

gráficos, aplicações de rede, animações, detecção de colisões, 

inteligência artificial, execução de sons, fluxo de telas e outros, também 

chamada de “motor” nesse trabalho. 

2. Objetos: São modelos que interagem com o usuário e o cenário a partir 

movimentos programados ou comandos de entrada do usuário. 

3. Cenários: Ambientes virtuais dentro dos quais atuam os objetos com 

algumas características particulares, como tecnologia para geração de céu 

virtual skybox, por exemplo. 

4. Interface Gráfica: Responsável por imergir o usuário no ambiente do 

jogo, estimulando o jogador a se sentir envolvido com o tema. Fazem 

parte as telas, menus e HUD (Head Up Display) que mostram 

informações pertinentes ao usuário durante o jogo como pontuação, 

tempo e vida. 

5. Sons: Também responsável pela imersão dos usuários na temática, 

incorporando as trilhas sonoras e efeitos sonoros ao longo do jogo. 

 

Dessa maneira, o paradigma do design baseado em plataforma nos 

jogos digitais consiste da engine como componente fixo e dos objetos, 

cenários, interface e sons como representantes dos componentes variáveis. A 

customização dessas variáveis permite a concepção de novos jogos distintos 

e personalizados a partir da mesma sessão fixa.  

Nesse caso, o conceito de plataforma adotado por Sangiovanni-

Vicentelli (2002) se refere a um método de design e, portanto, não se 

confunde com o termo “Jogos de Plataforma”, também usado nesse trabalho, 

que se refere a um estilo de jogo no qual um dos objetivos é pular de 

“plataforma” em “plataforma”. 

Constata-se, então, que do mesmo modo que os esquemas propostos 

por Salen e Zimmerman (2004), o modelo de Hunicke et al (2004) e as 

plataformas de Sangiovanni-Vicentelli (2002) também assumem um papel de 

servir como alternativas de estruturação do conhecimento adquirido durante 
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observação de jogos já estabelecidos no mercado. Permitem, assim, que o 

designer, durante a concepção e desenvolvimento do novo jogo, possa filtrar 

e direcionar sua percepção para aspectos específicos, a depender do intuito 

da produção.  

 

2.5 Produção de Jogos a partir da Modificação de outros 

 

Atualmente, os projetos de Jogos Digitais vêm se tornando sofisticados 

programas de computador que herdam as demandas e os problemas de projeto 

encontrados na engenharia de software (CLAYPOOL & CLAYPOOL, 2005). 

Esse segmento para conceber jogos está incorporando rapidamente a técnica da 

plataforma que, baseada em componentes fixos, inclui conceitos como 

mecânica, regras, engine, e componentes variáveis, referentes ao 

comportamento, dinâmica, cultura e estética dos elementos. Assim, é possível 

configurar e produzir uma série de continuações do jogo original e/ou versões 

diferentes a partir de um mesmo jogo (EL-NASR & SMITH, 2006). 

Para que se processe a criação de novos jogos, os game designers elaboram 

um repertório sobre jogos já lançados ao analisar tipos, estruturas, regras, 

narrativas, elementos, entre outros. Ou seja, constroem uma bagagem de 

conhecimento, como um banco de referências, de onde podem retirar conceitos e 

ideais para definir novos produtos.  Esse repertório pode ser adquirido 

gradativamente através de estudos prévios e constantes sobre jogos existentes, 

ou, alternativamente, ser construído sob demanda, durante cada projeto de jogo 

específico encomendado. 

O estudo das características dos jogos presentes no mercado permite a 

identificação de modelos de concepção utilizados durante o desenvolvimento 

desses artefatos e a análise dos itens que fazem parte da sua estrutura como um 

todo. Consequentemente, torna-se possível verificar o uso dos componentes, 

destacando os elementos e os aspectos do jogo em questão que podem colaborar 

com a produção do novo jogo, e essa colaboração pode vir por intermédio de 
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reuso de componentes fixos, adaptações e até mesmo modificações de itens 

configuráveis.  

Modificar as variáveis dos jogos digitais já existentes, reaproveitando o 

componente fixo e alterando os componentes configuráveis, faz parte de um 

processo conhecido como modding (SALEN & ZIMMERMAN, 2004).  

Modding, então, é uma expressão que se refere ao ato de modificar um 

elemento de hardware ou software, comuns ao ambiente computacional, para 

executar uma função não originalmente concebida ou destinada pelo designer. O 

termo é frequentemente utilizado dentro da comunidade de jogos, especialmente 

em relação à criação de conteúdos novos para o software em questão ou 

relacionado à alteração deles.  

Os jogos produzidos como resultados dessa técnica são chamados de 

“MODs”, abreviação do termo “modificação”, frutos de adaptações de 

determinados estilos e narrativas e/ou inclusões de objetos, cenários, 

personagens, interfaces, sons (aspectos configuráveis encontrados na camada 

referente à dinâmica e à estética). Basicamente, podem ser classificados como: 

 MOD Total (Total Conversion); 

 MOD Parcial (Add-on) e 

 Pacotes de Expansão (Paywares). 

A conversão total trata do MOD de um jogo existente que, geralmente, 

substitui quase todos os bens artísticos do jogo original, e, por vezes, aspectos 

fundamentais, criando um jogo novo, completamente diferente do antecessor 

(ROUSE III, 2001). Em alguns casos, a meta de um grupo que pretende criar 

uma conversão total é vender seu produto final e lucrar com o lançamento, o que 

exige a necessidade de substituir o conteúdo original. 

Já as conversões parciais, também chamadas de add-ons consistem em 

pequenas intervenções acrescentadas no conteúdo do jogo original (ROUSE III, 

2001), em que, na maioria dos casos, adiciona um elemento particular, sem 

alterar o conteúdo. Entretanto, algumas podem substituir parte do conteúdo, 

redefinindo o estilo do jogo original, mas mantendo seu o universo ou parte dele, 
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como, por exemplo, a melhoria dos gráficos e inserção de novos modelos no 

lugar dos existentes para adaptar o enredo atual.  

Finalmente, fazem parte dos pacotes de expansão os softwares pagos, 

paywares, com continuação de jogos que não alteraram sua temática. Lançados 

pelo fabricante, essas extensões podem ser consideradas um pacote maior de 

add-on que altera drasticamente o tamanho do jogo (SALEN & ZIMMERMAN, 

2004). Contribuem, assim, para a manutenção do ciclo de vida do produto, 

sendo uma alternativa comercial atrativa no mercado quando as vendas tendem a 

cair.  

Desta feita, a modularização no game design torna os jogos expansíveis, 

aumentando as possibilidades de produção e permitindo a personalização das 

experiências de jogo (EL-NASR & SMITH, 2006). A facilidade de 

desenvolvimento faz com que esses softwares possam ser customizados tanto 

por programadores profissionais dentro de empresas com fins comerciais, 

quanto pelos usuários de uma maneira geral sem fins lucrativos. 

Um exemplo da aplicação de MODs na indústria é o jogo “Counter Strike”, 

construído a partir da mesma engine do “Half Life”, mantendo o mesmo tipo de 

Jogo de Tiro em Primeira Pessoa (First Person Shooter - FPS). A Valve 

Corporation, fabricante desses FPS mais jogados do mundo, desenvolveu o 

Source Engine. Source, como é conhecido, trata de um componente fixo que 

contém recursos tecnológicos extremamente avançados que são utilizados na 

mecânica dos seus jogos (VALVE, 2007). Os componentes variáveis da 

dinâmica e estética, entretanto, foram diferenciados durante a produção, através 

de uma narrativa e linha de arte distintas, não remetendo à lembrança do 

primeiro. 

As imagens abaixo ilustram o jogo pioneiro “Half Life”, produzido em 

1998, Figura 08, seguido do seu MOD “Counter Strike” de 1999, Figura 09. 
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Figura 08: Jogo Half Life, 1998 

 

 

 
Figura 09: Jogo Counter Strike, 1999 

 

O MOD mais famoso da atualidade é o citado jogo “Counter Strike” (CS), 

que reproduz batalhas entre policiais e terroristas. Segundo a própria empresa 

desenvolvedora, Valve (2007), muitos dos milhões de jogadores de CS ao redor 

do mundo, que atinge a marca de mais de 94 mil servidores online, nunca 

ouviram falar do seu precursor, “Half Life”, que acumula cerca de 800 

servidores.  
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Curiosamente, a modificação fez mais sucesso e lucrou mais do que o jogo 

original, atingindo a marca de ser o jogo de tiro em primeira pessoa mais jogado 

no mundo. Destarte, o lançamento, fruto da reutilização da mecânica, mas com 

narrativa e estética bem distintas, não trazia a lembrança nem fazia referência ao 

jogo pioneiro. Dessa forma, o MOD “Counter Strike” se apresenta como um 

caso típico de reuso na Indústria de Jogos. 

 Entretanto, ao distorcer os componentes e o contexto do trabalho 

antecessor, outros casos de jogos modificados podem dar origem à construção 

de um novo arranjo significativo, que desvia o sentido dos elementos pré-

existentes, remetendo à lembrança consciente ou subconsciente da obra anterior. 

Levando em consideração as motivações e o contexto de produção, o desvio nos 

jogos digitais nesses casos vai além do reuso e é, então, identificado e analisado 

nesse trabalhado sobre a perspectiva da prática comum em obras de artes, o 

Détournement. 
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3 DÉTOURNEMENT    

 

Esse capítulo trata da conceituação do Détournement através da apropriação 

da palavra no contexto do Movimento Internacional Situacionista, que faz uso e aplica 

constantemente essa prática em suas obras. O Guia Prático para o Détournement, escrito 

por Debord e Wolman em 1956, também é estudado ao expor suas Leis, bem como 

exemplos da utilização dessa técnica.  

 

3.1 Apropriações da palavra Détournement   

  

Détournement é uma palavra francesa que pode ser interpretada como 

sinônimo dos conceitos que se referem a: descaminho, distorção, deturpação, 

extravio, roubo, rapto, virar ao contrário do curso ou propósito normal, 

reviravolta.  

A palavra foi apropriada para designar uma prática criativa constante em 

obras do Movimento Internacional Situacionista, especialmente por dois de seus 

líderes, Guy Debord e Gil J. Wolman. Uma vez traduzida, literalmente para o 

português, significa “desvio” (LAROUSSE, 2007), termo que ficou 

popularizado ao referenciar tal técnica no Brasil. O détournement foi encarado 

como uma tática de subversão pacífica, através do uso de montagens de imagens 

e símbolos pré-existentes.  

 

Pode-se usar qualquer elemento, não importa de onde são tirados, para 

fazer novas combinações. A interferência mútua de dois  mundos de 

sensações, ou a reunião de duas expressões independentes, substitui os 

elementos originais e produz uma organização sintética de maior 

eficácia. Pode-se usar qualquer coisa. (DEBORD & WOLMAN, 

1956). 
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Concebido como uma técnica para a superação de uma ordem sócio-cultural 

caracterizada pelo consumo passivo de mercadorias e imagens, o détournement 

revelava o desgaste e a perda de importância dos velhos círculos culturais 

(SILVA & PORTO FILHO, 2009). Assim, tem como objetivo criar novos 

valores a partir da “negação” dos valores estabelecidos (JORN, 1959).  

Nesse sentido, não poderia haver pintura, música ou qualquer tipo de arte 

situacionista, o que pode ocorrer é uma utilização situacionista da arte nestes 

meios (DEFINITIONS, 1958). 

Para Aquino (2006), o desvio é a reversão do significado dos produtos da 

cultura passada, e mesmo contemporânea, que busca fundamentalmente a crítica 

consciente do presente; crítica que é inseparável da centralidade teórico-prática 

deste momento em face do que se passou. Numa perspectiva mais ampla, pode-

se dizer, finalmente, que o détournement junta uma concepção histórica do 

passado com base na crítica do presente. Ainda para Aquino (2006), Debord se 

apropriou da experiência da pólis grega, desviando os elementos anteriores e 

pensando nas condições sob o signo das possibilidades da contemporaneidade. 

Num sentido mais amplo, toda a concepção social de Debord, por exemplo, 

baseia-se no afastamento. Todos os elementos para uma vida livre já estão 

presentes tanto na cultura como na técnica; é necessário apenas modificar seu 

sentido e organizá-los de modo diferente (JAPPE, 1999). 

Quando se desvia os significados, evidencia-se a participação no jogo da 

linguagem, colocando a vida, coletiva e individual, em oposição a uma 

fragmentação na qual as pessoas contemplam, consomem e cultuam algo que 

lhes parece exterior, ou seja, apenas uma imagem: 

 

 O détournement ganha corpo nos anos sessenta como uma evidente 

adaptação de certas ideias artísticas já desenvolvidas nas primeiras 

décadas do século XX pelas vanguardas históricas. Selecionar e 

recontextualizar objetos ordinários para produzir “estranhamento” e 

“centelhas poéticas” ou para ampliar e criticar os padrões culturais 

vigentes é o próprio fundamento dos readymades de Marcel 
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Duchamp, das colagens dadaístas de Raoul Hausmann e das imagens 

surrealistas de Max Ernst. (PORTO FILHO, 2010). 

É a partir do contexto do Movimento Internacional Situacionista que esse 

trabalho direciona a pesquisa, a fim de compreender a técnica do Détournement 

aplicada nas obras desviadas. 

 

3.2 Movimento Internacional Situacionista  

 

A Internacional Situacionista (IS) foi um movimento que reuniu adeptos do 

mundo inteiro, os quais acolheram e desenvolveram as ideias das vanguardas 

históricas e dos movimentos operários marxistas, visando revolucionar a vida 

cotidiana com base numa concepção lúdica da existência (DEBORD, 1997). Os 

integrantes do grupo, liderados principalmente por Guy Debord, tinham como 

foco a superação da arte, valorizando a vida cotidiana. 

 

3.2.1 Surgimento 

Em 1951, Debord conheceu os membros do Movimento Letrista 

liderado pelo romeno Isidore Isou e se juntou ao grupo que apresentava a 

ideia de que a poesia deveria se reduzir até a sua unidade mínima, a letra, 

grafismo a ser utilizado em colagens e como som onomatopeico para 

declamações, num resultado em que os limites da música, poesia e arte 

visual se misturariam. O Letrismo propunha, assim, que tudo deveria ser 

desmontado e então reconstruído não pela economia, mas pela criatividade 

(JAPPE, 1999). Além de música e poesia, o grupo, juntamente com Debord, 

também produziu trabalhos na pintura, cinema e manifestações públicas. 

Segundo Home (1999), após um desentendimento com Isou, Debord se 

desvinculou do grupo, fundando, em 1952, a Internacional Letrista (IL), com 

o desejo de juntar suas ações a uma crítica social mais intensa. A palavra 

“Internacional” se deve ao fato de se encontrar entre seus membros muitos 

estrangeiros de diferentes locais do mundo residentes em Paris, entre eles: 
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Gil J. Wolman, Mohamed Dahou, André-Frank Conord, Jacques Fillon e 

Michele Bernstein, futura companheira de Debord.  

O grupo buscava uma vida que recusasse comodismos, baseados em 

suas paixões, e diferente do Movimento Letrista, queriam viver a revolução 

cultural e não criar obras culturais. Porém, as constantes mudanças de alguns 

membros, que eram desligados da Internacional Letrista, se davam 

principalmente pelo radicalismo das exigências para sua participação. Esse 

fato persistira após formação da Internacional Situacionista, e que pode ser 

comprovado pelo cartaz da Figura 10, que selecionava apenas “gênios ou 

mentes brilhantes” para fazer parte do grupo da IL.  

 

 
Figura 10: Cartaz de seleção para membros da IL 

 

Paralelamente, Asger Jorn deixou o grupo COBrA (Copenhage, 

Bruxelas e Amsterdã) que liderava junto com Christian Dotremont e 

Nieuwenhuis Constant, anunciando em 1954 a formação do MIBI. O 

Movimento Internacional por uma Bauhaus Imaginista (MIBI) possuía um 

Laboratório Experimental com um espaço dedicado ao fomento de novas 

práticas criativas musicais, arquiteturais, materiais e artísticas. Home (1999) 

relata ainda que durante o período de 2 a 8 de Setembro de 1956, no salão 

Municipal de Alba na Itália, houve o Primeiro Congresso Mundial de 

Artistas Liberados, reunindo diversos grupos com essa linha de pensamento. 

Nesse momento, os membros da IL, liderada por Debord, e do MIBI, 
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liderado por Jorn, tiveram a oportunidade de se conhecerem, aproximando 

substancialmente as discussões dos dois grupos. 

Em 1957, numa reunião realizada num bar nos arredores da Vila Cosio 

d´Arroscia, também na Itália, os respectivos líderes decidem unir a 

Internacional Letrista juntamente com o Movimento Internacional por uma 

Bauhaus Imaginista, consoante se observa do processo esquematizado na 

Figura 11.   

 

 

Figura 11: Trajetória de outros movimentos até a fundação da IS 

 

Foi nesse misto de crítica ao funcionalismo, superação da arte, criação 

de situações e revolução cotidiana que em 28 de Julho de 1957 que os grupos 

de tendências artísticas intitulados pela Internacional Letrista e MIBI se 

juntaram, com a participação da Associação Psicogeográfica de Londres 

(representada por seu único membro Ralph Rumey), e deram origem ao 
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Movimento Internacional Situacionista. A Figura 12 exemplifica essas 

influências. 

 
Figura 12: Influências dos Movimentos para originar à IS 

 

O apogeu do grupo foi em 1969, em decorrência dos eventos de Maio 

de 1968, nos quais as obras situacionistas tiveram grande influência. A 

Internacional Situacionista durou até 1972, mas deixou um legado de grande 

valia como os textos de Debord que até hoje são clássicos e referências. 

 

3.2.2 Conceitos e Práticas do Movimento 

A ideia de "situacionismo", segundo a IS, relaciona-se à crença de que 

os indivíduos devem construir as situações de sua vida no cotidiano, cada um 

explorando seu potencial de modo a romper com a alienação reinante e obter 

prazer próprio (JAPPE, 1999). O intuito era sair da passividade, não se 

submeter às situações vigentes, mas construir situações mais do que 

necessárias, satisfatórias dos momentos da vida.  

O movimento foi fortemente influenciado pelo desejo dos dadaístas e 

surrealistas para estender as suas preocupações artísticas em relação às 

questões sociais e culturais. Também era politicamente engajado em uma 

luta contra uma sociedade que se tornou, nas palavras de Debord (1997), 
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uma acumulação de espetáculos. Com base na teoria marxista, o SI 

raciocinou que se a modernidade é um espetáculo e os seus espectadores são 

seduzidos pela aquisição de bens através de imagens e commodities, então os 

indivíduos modernos são fundamentalmente caracterizados pela alienação 

pessoal. 

Usando métodos extraídos das artes, desenvolveram uma série de 

campos experimentais de estudos e teorias, incluindo o urbanismo unitário, a 

psicogeografia, a deriva e o détournement. 

A teoria do Urbanismo Unitário e o termo “psicogeografia” apontam 

uma crítica ao planejamento, arquitetura e urbanismo. Defendem que são 

tanto psicológico e fisiológico quanto geográfico. Em suas palavras: 

 

A psicogeogradia pode determinar o estudo de leis precisas e efeitos 

específicos do ambiente geográfico, organizado, conscientemente ou 

não, nas emoções e comportamentos dos indivíduos. O adjetivo 

psicogeográfico, sendo agradavelmente vago, pode assim ser aplicado 

aos achados resultantes desse tipo de investigação, à sua influência 

nos sentimentos humanos e, ainda mais genericamente, a qualquer 

situação ou comportamento que pareça refletir o mesmo espírito de 

descoberta. (DEBORD APUD HOME, 1999).  

 

Apesar do trecho citado apontar uma abordagem próxima de uma 

investigação científica, o resultado dessas ideias se converteu numa série de 

jogos e experimentos propostos para a interação nas cidades, cuja maior 

qualidade era o fato de serem bem-humorados (HOME, 1999). 

Suas propostas incluem a organização de meios que facilitem e 

promovam mais interações da população com o meio, utilizando estruturas 

móveis e transformáveis. Mesmo assim, de maneira geral, não propõem a 

criação de formas completamente originais, e sim pretendem reinterpretar o 

entorno. 

Uma das práticas do Urbanismo Utilitário sugere que as pessoas 

experimentem através da “deriva” espaços da cidade e reajam às condições 
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particulares e aos novos encontros que daí possa surgir. A prática da deriva, 

ainda de acordo com Home (1999), é a tomada de consciência em relação ao 

cotidiano e ao seu entorno contra o fenômeno de banalização do espaço, 

explorando a cidade e questionando a construção de situações e 

intervenções. 

Um exemplo clássico do processo de estudos e mapeamento 

psicogeográfico é o trabalho produzido por Debord intitulado "The Naked 

City", produzido em 1957, ilustrado na Figura 13. Os segmentos do mapa 

são destinados a representarem "unidades de atmosfera" encontradas em 

Paris, enquanto as distâncias entre eles não representam a distância 

geográfica, mas distâncias relativas às influências, conexões, semelhanças e 

diferenças (DEBORD, 1997).  

 
Figura 13: Prática da deriva em mapa psicogeográfico 

 

Outra ideia importante, bastante utilizada pelos Situacionistas, é o 

détournement. A apropriação da palavra foi contextualizada no início do 

capítulo, mas segundo a IS, o termo pode ser interpretado resumidamente 

como “Abreviação de ‘desvio’ de elementos estéticos pré-existentes. 

Integração das produções artísticas presentes ou passadas em uma superior 

construção do meio” (DEFINITIONS, 1958). 



 44 

Por se tratar de um termo fundamental e base para desse trabalho, esse 

conceito, assim como seu guia prático para utilização e exemplos de 

aplicação da técnica, serão mais aprofundados ao longo do texto.  

3.3 Guia Prático para o Détournement  

  

A aplicação de métodos para o détournement, devidamente sistematizada 

pelas regras de utilização de um guia prático inspirado em técnicas do design e 

da propaganda, possibilita a existência de “velhos” e “novos” significados em 

uma mesma obra (DÉTOURNEMENT, 1959). Com isso, o desvio proporciona a 

perda de importância de cada elemento autônomo desviado e a organização de 

outro arranjo significativo no qual cada elemento ganha novo escopo.  

 

O détournement é, numa escala maior, o sistema pelo qual a maior 

parte da tecnologia e do pensamento humano se desenvolve. As 

inovações são, em geral, uma síntese do que já é sabido e uma nova 

descoberta muito pequena (DEBORD & WOLMAN, 1956).  

 

Para os situacionistas, significa, sobretudo, a subversão, contornando o uso 

“original” estabelecido institucionalmente e realizando uma “dialética da 

desvalorização e revalorização”. 

Dessa forma, o détournement não se restringe a uma técnica estética, nem se 

constitui numa repetição sem sentido e apenas formal. Ele traz as citações de 

“volta ao jogo”, de crítica e revalorização, uma prática que formalmente é 

bastante comum em design. No caso dos situacionistas, é também uma maneira 

de questionar as interpretações institucionalizadas dentro da sociedade, que 

buscam certo controle das significações. 

O Guia Prático para o Détournement é um documento que introduz, 

conceitua e orienta as práticas realizadas pelo grupo da Internacional 

Situacionista, registrando atividades que vinham sendo desenvolvidas desde 

1952. O texto com os métodos para o desvio foi publicado por Debord e 

Wolman em 1956, no Les Levres Neus, número 8. Nele são propostas duas 
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categorias de détournement, menor e abusivo, e quatro leis de aplicação da 

técnica. 

As categorias são divididas em: 

Détournement Menor: desvio de um elemento que não tem importância 

própria, e que ganha significado no novo contexto no qual foi colocado. 

Détournement Abusivo: desvio de um elemento intrinsecamente 

significativo, o qual toma uma dimensão diferente a partir do novo contexto.                                         

Entre as quatro leis de aplicação do détournement, a primeira é essencial e 

universalmente aplicável e as outras três são praticamente aplicáveis apenas a 

elementos desviados abusivamente. São elas: 

 

1ª O elemento que contribui mais decisivamente para a impressão geral é o 

elemento mais distante, e não os elementos que determinam diretamente 

a natureza da impressão. 

2ª As distorções introduzidas nos elementos desviados devem ser as mais 

simples possíveis, já que o impacto de um desvio é diretamente 

proporcional à memória consciente ou semiconsciente dos contextos 

originais dos elementos. 

3ª O Détournement se torna menos efetivo à medida que se aproxima de 

uma resposta racional. 

4ª O Détournement pela simples inversão é sempre o mais direto e o menos 

efetivo. 

 

As primeiras consequências visíveis do uso amplo dos métodos de aplicação 

do desvio, além do seu poder intrínseco de propaganda, é a facilidade de 

produção que ultrapassa em quantidade, variedade e qualidade aos trabalhos 

produzidos. O détournement leva, pois, à descoberta de aspectos novos do 

talento, cujas ideias e criações podem ser multiplicadas à vontade.  
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Além de ter sido bastante utilizada durante a IS, a prática do détournement 

continua sendo observada na cultura visual contemporânea. As possibilidades de 

aplicação se espalharam por diversos setores ganhando novas configurações, 

principalmente através do avanço das tecnologias que permitem tais 

intervenções. 

3.4 Exemplos do uso do Détournement   

 

Durante o Movimento Internacional Situacionista, foram publicadas uma 

série de atividades, textos e mensagens com as formulações teóricas do grupo na 

revista Internationale Situationniste (DEFINITIONS, 1959). Inicialmente, entre 

as edições, foram abordados assuntos como arte e urbanismo que seguiram para 

esferas políticas e revolucionárias. A prática criativa constante nas obras do 

movimento, o détournement, formalizada por Debord e Wolman, foi bastante 

utilizada e divulgada pelos membros, através do uso de montagens de imagens e 

símbolos pré-existentes. Tornou-se, assim, a assinatura do movimento 

situacionista, ou seja, o sinal de sua presença e contestação na realidade cultural 

contemporânea.  

No contexto, o artista se apossa de um pedaço de trabalho e muda para o 

que geralmente significa o “oposto” ou diferente do que foi estabelecido pela 

primeira vez. Por consequência, transforma-se numa peça de trabalho com uma 

nova mensagem, um novo significado, mas que crucialmente ainda mantém de 

alguma forma o primeiro elemento do trabalho. Assim, sugere-se que dois 

objetos de contextos diferentes podem ter um relacionamento. Eles tendem a se 

superar, para juntos se tornarem uma obra “maior”, “melhor”, “mais 

impactante”. 

O détournement é uma técnica que pode ser usada repetidas vezes, gerando 

resultados sempre inovadores. Em resposta ao mundo cheio de objetos, frutos do 

consumismo exacerbado, os situacionistas encontraram um meio de se 

expressarem, reusando e modificando obras já estabelecidas. 

Para Silva e Porto Filho (2009), embora a aplicação das regras do “guia” 

sejam exemplificadas didaticamente, é na prática que se encontram as mais 
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claras expressões do Détournement. Os textos de Debord, as pinturas de Asger 

Jorn, os quadrinhos situacionistas e os filmes de René Vienet são alguns 

exemplos. Sua facilidade de uso e seu potencial inesgotável para reutilização faz 

com que os desvios continuem sendo utilizados de diversas formas, como na 

publicidade e propaganda, e em obras artísticas que envolvem desvio brasileiro.  

 

3.4.1 Texto de Debord 

Guy Debord, no livro “A Sociedade do Espetáculo” (publicado em 

1967), começa a escrever com um exemplo de détournement ao apresentar, 

já no primeiro parágrafo da obra, um trecho modificado do livro “O Capital”, 

de Karl Marx (publicado em 1867): 

Marx: “A riqueza das sociedades em que domina o modo-de-produção 

capitalista apresenta-se como uma imensa acumulação de mercadorias”. 

Debord: “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições 

modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de 

espetáculos”. 

A ideia de Debord era mostrar que a etapa do capitalismo, em que se 

vivia por conta do acúmulo de mercadorias, havia passado, e que chegara o 

tempo em que se começaria a acumular apenas imagens de mercadorias, 

espetáculos.  

Assim, ao invés de citar o parágrafo original e discorrer sobre ele até 

chegar a uma conclusão, procedimento tornado comum na academia, Debord 

julgou que seria melhor a substituição do que já não servia, mantendo, 

porém, a lembrança do contexto original. 

 

3.4.2 Pinturas de Asger Jorn 

O “Le Canard Inquiétant”, por sua vez, é uma pintura de Asger Jorn de 

1957, sobre uma tela já pintada por outro autor anônimo. O quadro original é 
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muito simples, com uma paisagem campestre de uma pequena cabana com 

uma lagoa e um pato “banal” que tem qualidades estéticas comuns, sem nada 

de emocionante.  

Através de traços e cores fortes, Jorn produz, sobre o cenário 

preexistente, um pato inquietante, grande, colorido e descomunal. A casa 

tranquila e leve, que era o centro da composição, perde importância e ganha 

novo significado diante do “novo objeto estranho”, Figura 14, conforme site 

do Museum Jorn (2011). 

 

 
Figura 14: Le canard inquiétant, Asger Jorn (1957) 

 

 

 

3.4.3 Filme de René Vienet  

“La Dialectique Peut-elle Casser des Briques?”, de 1972, é um 

exemplo de détournement aplicado nos cinemas, em que René Vienet, 

situacionista e diretor, produz um filme baseado no visual das artes marciais 

de outro, “The Crush”, porém alterando as legendas e falas para uma 

retórica marxista, conforme a revista eletrônica ArteWeLove (2011). 
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A construção do novo filme explora o desenvolvimento do conflito de 

classes através da agitação revolucionária num universo de kung-fu. A 

motivação dessa obra foi adaptar um filme "espetacular" em uma crítica 

radical da hegemonia cultural e, deste modo, em ferramentas com ideias 

subversivas para revolução, cheia de humor e sátira política. A capa do filme 

está ilustrada na Figura 15.  

 

  

Figura 15: La dialectique peut-elle casser des briques?, René Vienet (1972) 

 

3.4.4 Quadrinhos Situacionistas 

A experimentação do détournement também foi aplicada nos 

quadrinhos pelos situacionistas, através dos vários usos de frases desviadas 

nas histórias originais, de acordo com o Situationism Group (2009). Essa 

literatura popular servia como um modo de comunicar mensagens 

apropriando-se de um veículo gráfico eficiente, conforme ilustrado na Figura 

16. 
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Os métodos de paródias eram utilizados para obter efeitos cômicos, 

mas tal humor é o resultado de contradições dentro de uma condição cuja 

existência não leva ao riso. Torna-se, portanto, uma paródica-séria na qual a 

acumulação de elementos desviados, longe de contribuir para o 

entretenimento em alusão a algum trabalho original, expressará o interesse 

em fazer uma sublimação referente ao assunto em discussão. 

  

Figura 16: Histórias em Quadrinhos Situacionistas (1971) 
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3.4.5 Publicidade e Propaganda 

As tendências para o détournement que podem ser observadas na 

expressão contemporânea são, na sua maior parte, percebidas 

“discretamente” e “acidentalmente”, a partir da lembrança subconsciente dos 

elementos desviados. As primeiras consequências visíveis do uso do desvio 

são seu poder intrínseco de propaganda e a participação de autores 

desconhecidos que se juntam na produção além da estética de exemplos no 

setor da publicidade. 

Os métodos aplicados não levam apenas à descoberta de novos 

aspectos do talento, como também colidem frontalmente com todas as 

convenções sociais e legais, tornando-se uma poderosa arma cultural a 

serviço da população. Assim, as ideias e criações no universo do desvio 

podem ser multiplicadas à vontade, principalmente com o avanço das 

tecnologias, que permitem fundir elementos e criar outras sínteses. 

O designer Lawrence Yang, por exemplo, teve a ideia de trabalhar em 

cima do logótipo da Pepsi, divulgando o que ele vê ao olhar para a nova 

propaganda da marca (YANG, 2009). A forma arredondada original deu 

lugar à caricatura de uma pessoa obesa e sedentária pelo consumo excessivo 

de refrigerante, como se observa na Figura 17. 

   
Figura 17: Logotipo original e modificado da Pepsi (2009) 
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3.4.6 Desvio Brasileiro 

A obra “Luis Inácio Guevara da Silva”, criada em 2006 pelo brasileiro 

Raul Mourão, abrange uma pintura que desenvolve sua poética a partir de 

elementos deslocados de seu contexto usual (SILVA & PORTO FILHO, 

2009). O tema abordado está relacionado às conexões históricas entre certos 

ideais situacionistas e aqueles da esquerda latino-americana, da qual Lula e 

Che Guevara são verdadeiros ícones.  

A produção envolve uma rede de significações desde processos 

criativos até a política brasileira contemporânea. Resulta, então, numa 

imagem híbrida, ilustrada na Figura 18, que, através do próprio título e de 

certas características dos elementos originais conservadas na nova 

configuração, potencializa o efeito do détournement. 

 

 
Figura 18: Luis Inácio Guevara da Silva, Raul Mourão (2006) 
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3.5 Détournement nos Jogos Digitais 

 

Diante da popularidade desfrutada pela técnica do desvio, os próprios 

situacionistas previram os resultados de tal difusão indiscriminada, quando 

revelam que: 

 

A revivificação de uma multidão de livros ruins e a extensa (não 

intencional) participação de seus desconhecidos autores. Uma 

transformação cada vez maior de frases ou obras plásticas produzidas 

para estar na moda e, acima de tudo, uma facilidade de produção que 

supera em muito, em quantidade, variedade e qualidade, a escrita 

automática que tanto nos chateia (DEBORD & WOLMAN, 1956).  

 

A partir desse cenário, percebe-se que o détournement não só se espalhou 

por diversas áreas como também ganhou outras configurações e possibilidades, 

através de novas tecnologias e novos contextos de utilização na cultura visual 

contemporânea. 

A Indústria de Jogos Digitais, conforme mostrada no início desse trabalho, 

vem se tornando um dos segmentos mais promissores no mercado, tendo 

crescido bastante a movimentação e comercialização de seus produtos nos 

últimos 10 anos. Assim, surge a carência por técnicas que possam ser usadas 

várias vezes, para obter resultados inovadores, com uma produção escalável e 

que atenda ao tempo de lançamento dos jogos. 

Por causa da sua facilidade de uso e do seu poder inesgotável de 

customização, o détournement permite a concepção de novos artefatos, a partir 

de outros já existentes. Através de um design reutilizável, de baixo custo e 

menor tempo de mercado, a utilização do modelo de concepção de jogos 

digitais, baseado em reuso de componentes de outros jogos lançados, gera 

produtos que podem ser analisados, nesse contexto, como um caso de desvio 

quando aplicáveis às leis do guia prático para o détournement. 

A ideia é que jogos com contextos diferentes podem ter um elo, uma ligação 

incomum entre eles. Juntos se transformam num jogo diferente, melhor e mais 
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impactante do que os originais, desviando seu significado e visando obter 

maiores lucros. E, ainda, conquistar outros mercados ou até mesmo transmitir 

uma mensagem como os situacionistas costumavam fazer também estão entre os 

ideais. 

Nesse contexto, essa pesquisa é baseada no conceito de que ao distorcer 

componentes de jogos precursores, algumas modificações podem dar origem à 

construção de um novo arranjo significativo. Com isso, desvia o sentido dos 

elementos pré-existentes, remetendo à lembrança consciente ou subconsciente 

do elemento anterior. Assim, a presente pesquisa seleciona alguns jogos digitais 

para verificar a ocorrência da aplicação das leis da técnica do détournement 

conforme o Guia Prático. 
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4 ESTUDOS DE CASO 

 

Este capítulo trata da abordagem dos métodos usados para seleção e 

avaliação dos jogos em questão sob a prática do détournement nesses artefatos a partir 

da aplicabilidade das leis constantes no guia. A contextualização de cada caso, bem 

como o repertório e a repercussão de cada um, são explicitados para alinhar e 

fundamentar o entendimento das constatações, dos questionamentos e das tendências. 

Além disso, os modelos de classificação utilizados para esse trabalho também são 

explicitados. 

 

4.1 Abordagem 

 

Conforme identificado no início do trabalho, uma das ferramentas para o 

entendimento e a concepção de jogos, durante a formação de game designers, é 

baseada na investigação de similares com o objetivo de acumular e expandir 

repertório. Os criadores devem, então, jogar todo tipo de jogo: digitais e não 

digitais, antigos e novos, grandes sucessos ou não; para cultivar uma percepção 

histórica e uma sensibilidade crítica para os categorias de jogos existentes. De 

tal modo, aprendem como os jogos criam experiências em seus usuários e o que 

de fato funciona e não funciona em relação às decisões específicas de design.  

Através dessa observação e análise das características, os game designers 

conseguem estruturar e organizar os conhecimentos adquiridos relativos ao 

design de jogos, contribuindo para o processo de concepção de novos. Faz parte 

desse processo catalogar as mecânicas existentes, pesquisar sobre possibilidades 

de dinâmicas e identificar as estéticas que mais agradam certo público dentro de 

segmentos de mercado.  

A partir de uma bagagem adquirida, observando principalmente os jogos já 

estabelecidos no mercado, o designer tem a capacidade de reconhecer quais as 

estruturas utilizadas durante o desenvolvimento de cada caso. Destarte, pode 

desfrutar desse potencial para filtrar os componentes que lhe interessa e 
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direcionar a nova produção com base em alguns aspectos do anterior e/ou 

alterando outros específicos. Em outras palavras, uma vez identificados os 

componentes, há a possibilidade de reutilizar algumas partes e avaliar aspectos 

que podem ser mantidos ou alterados.  

De acordo com os conceitos publicados pelo Movimento Internacional 

Situacionista e fundamentados ao longo do trabalho, a técnica do détournement 

é o desvio de qualquer elemento estético pré-existente que pode ser usado para 

fazer novas combinações e integrar produções artísticas presentes e passadas na 

construção de um universo mais eficiente.  

Partindo do princípio dessa definição situacionista, sugere-se que o reuso de 

componentes de jogos, mecânica, dinâmica e principalmente, estética, a partir da 

utilização de referências de outros já conhecidos e lançados no mercado, podem 

ter como resultado um desvio motivacional do contexto original. Assim, admite-

se que todo desvio em jogos digitais é fruto de um reuso, mas nem todo reuso é 

um caso de détournement.  

Analisando o universo de produção e repercussão dos jogos desviados, 

considerados as motivações e contexto de desenvolvimento, essa pesquisa visa 

estudar casos que a aplicação das leis do guia sejam identificadas, a fim de 

verificar a utilização da prática do détournement durante a concepção desses 

jogos. 

 

4.1.1 Método de Seleção 

Após conhecer mais detalhadamente o mundo dos jogos digitais e do 

détournement, e como seus domínios podem atuar de uma forma interligada, 

foram aplicados os conhecimentos adquiridos dessa revisão bibliográfica em 

alguns estudos de caso. A ideia foi colocar em prática as informações 

coletadas para verificar, através dos resultados, se a técnica do desvio é 

aplicada na concepção de jogos. 
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A partir dos estudos do Movimento Internacional Situacionista, foram 

adquiridos novos conhecimentos sobre os conceitos e as práticas que o grupo 

apoiava e, consequentemente, utilizava para difundir suas ideias. Por 

intermédio da técnica do détournement, os situacionistas faziam intervenções 

em algumas obras que resultavam em um desvio do sentido do original 

elaborado previamente. Criavam uma obra de novo significado que, como 

uma alternativa comum, tinham como foco o âmbito político e social, numa 

crítica à cultura de consumismo, passividade existencial e excesso de 

trabalho para uma melhor qualidade de vida. 

Dessa forma, foram catalogadas duas áreas de influência do 

movimento nas quais o détournement poderia ser aplicado. Assim, para fins 

desse trabalho, foram utilizados os ramos político e social para servir de 

referência durante a seleção dos estudos de caso. 

Paralelamente, a investigação sobre a Indústria de Jogos Digitais e seus 

modelos de concepção permitiu a identificação de diversos tipos de jogos. A 

categoria de Ação foi apontada como sendo a mais básica e certamente uma 

das mais difundidas entre as outras, possuindo subtipos classificados como: 

Luta um contra um (Fighting games), Tiro (Shooter games), Plataforma 

(Platform games) e Labirinto (Maze games).  

A busca por exemplos clássicos, que se encaixassem dentro dessas 

subcategorias, mostrou que “Jogos do Mario” e “Jogos do Pac-man” são 

casos de sucesso e considerados referências de representação da Plataforma e 

do Labirinto, respectivamente, pelo Click Jogos (2011) Figura 19.  

 

                       Figura 19: Jogos Clássicos: Mario e Pac-man  
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Esse portal de jogos online classifica os casos citados como clássicos 

mais populares desde o seu período de lançamento até a atualidade. São 

considerados, então, sucesso de mercado, lembrados “sempre”. 

A revista PC Mag (WILSON, 2010) identifica os 10 jogos mais 

influentes de todos os tempos, considerando o Plataforma “Super Mario 

Bros” e o Labirinto “Pac-man” ícones entre os jogos digitais. Os dois jogos 

mais influentes da história são destacados nas Figuras 20 e 21. 

   
Figura 20: Super Mario Bros: um dos jogos mais influentes da história  

 

 

 
Figura 21: Pac-man: um dos jogos mais influentes da história  
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Eram considerados influentes aqueles que conseguiram alterar 

radicalmente a Indústria de Jogos Digitais, com a introdução de um novo 

estilo de jogo ou propiciar a massificação do tipo em questão. Além de 

popular, foi fator decisivo também ter gerado um impacto de longo prazo no 

mercado para ser considerado um jogo influente, um sucesso e, 

consequentemente, um clássico. Tanto “Super Mario Bros”, quanto “Pac-

man”, serviram de base e referência para a concepção de outros jogos que 

reusavam esse estilo e adaptavam a estética, gerando diferentes produtos. 

Diante de tal cenário, buscou-se para esse trabalho pesquisar casos que 

eram frutos da modificação desses dois clássicos que, além dos aspectos 

mercadológicos, faziam referência às áreas identificadas de atuação do 

détournement. A investigação para seleção dos casos levou em consideração, 

também, a análise dos desvios dos elementos estéticos provenientes da 

intervenção no contexto original durante o desenvolvimento do novo jogo, 

que permitiam caracterizar um caso desvio. 

O estudo de caso não é puramente empírico, pois se embasa em relatos 

e matérias divulgadas em sites especializados no meio digital. Esses 

esclarecem e norteiam o objetivo da produção dos jogos em questão, assim 

como o contexto da utilização dos elementos estéticos e a repercussão de 

lançamento por meio do impacto gerado no mercado. 

Vale ressaltar que durante esta pesquisa, jogos que funcionam a partir 

de mídias não eletrônicas (tabuleiros, cartas, “papel-e-lápis”) ficaram fora do 

escopo desse contexto, restringindo-se aos jogos digitais desenvolvidos para 

um ambiente computacional. 

Foram realizados 5 estudos de caso, nos quais os critérios de seleção 

permeavam a classificação do tipo do jogo e a área de atuação do 

détournement. Entre os jogos digitais, 3 eram de Plataforma baseados no 

clássico Super Mario e os outros 2 eram de Labirinto, que tinham como 

referência o influente Pac-man. Além disso, dos 5 jogos selecionados, 3 

envolvem o contexto social e 2 tratam do tema política, embasando-se nas 
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áreas identificadas que usavam o Détournement na Internacional 

Situacionista.  

A Política, nesse trabalho, refere-se ao contexto político das eleições 

presidenciais de 2010 no Brasil, com enfoque nos dois candidatos de maior 

representação que seguiram para o segundo turno, quais sejam José Serra e 

Dilma Rousseff. Já o Social se refere à regionalização e/ou popularização de 

um tema para um determinado público de pessoas, como adaptar um jogo 

para outro país com cultura diferente daquele onde foi lançado ou até mesmo 

modificar um, incorporando uma marca mundialmente conhecida para atrair 

mais usuários. 

Os jogos digitais selecionados para essa pesquisa são, portanto, os 

títulos: “Super Mario Bros. 2”, “Mônica no Castelo do Dragão”, “Dilma 

Adventure”, “Serra Comedor” e “Pac-man 30th Anniversary”. 

A quantidade de estudos de casos selecionados, assim como a 

proporção entre as categorias, teve influência das limitações temporais do 

presente projeto de pesquisa, pois concentramos esforços na análise da 

aplicabilidade das leis do Guia Prático para o Détournement em cada 

situação. 

 

4.1.2 Método de Avaliação 

Individualmente, cada estudo de caso é introduzido com a 

contextualização do jogo abordado, a partir da apresentação do momento de 

sua produção e propósito de concepção. Em seguida, destaca-se a 

classificação do jogo, tanto em relação ao seu tipo: Plataforma ou Labirinto, 

quanto ao contexto envolvido identificado: Político ou Social.  

No primeiro momento, foi atribuído tal formato visando transmitir as 

informações essencialmente úteis de cada estudo e compartilhar as ideias que 

giram em torno do universo de produção e pós-lançamento. 
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Por fim, faz-se a análise da prática do détournement através da 

aplicabilidade das leis do guia. Durante essa avaliação, do ponto de vista da 

prática do desvio nos jogos em questão, foram identificados os aspectos que 

categorizam o détournement em: Menor ou Abusivo, e os fatores que possam 

caracterizar o enquadramento nas quatro leis. 

Para esse trabalho, durante a análise do elemento mais ou menos 

importante, leva-se em consideração qual o grau de importância do 

componente do jogo desvio e não o jogo como um todo. Ou seja, verifica-se 

se o elemento modificado no jogo era o mais característico ou não.   

Como essa pesquisa não é puramente experimental, nem quantitativa, 

já que envolve a discussão de uma prática utilizada em obras durante 

movimentos artísticos, foi adotado um recurso classificatório para auxiliar a 

categorização e percepção de ocorrência das leis nos estudos de caso. A 

criação de uma escala, com níveis de classificação, foi inserida no trabalho 

com intuito de oferecer formas de mensurar o desempenho do conceito 

abordado frente ao artefato concebido. A medição é realizada pelo 

intermédio da apuração da análise do pesquisador, considerando a 

contextualização dos elementos desviados mais ou menos significativos. 

A colaboração na coleta de informações por essa ferramenta, 

estabelecendo um tipo de intervalo, possibilita extrair dados que vão além da 

concordância ou não de cada item. Por tal fato, oferece ao pesquisador a 

opção de avaliar a aplicabilidade da lei em questão, ponderando situações 

que levam ao incremento em um sentido, em detrimento do outro. 

Para tanto, tomou-se como referência as escalas de diferencial 

semântico, também conhecidas pela sigla CPSS (Creative Products Semantic 

Scale, ou seja, Escala Semântica de Produtos Criativos), que são escalas em 

que o item avaliado é polarizado em duas frases descritivas ou adjetivos 

contrários (BESEMER, 2010). Seu uso viabiliza a identificação da 

intensidade dos sentimentos em relação a determinado fator, dando suporte 

às várias interpretações.  
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Nesse contexto, foi definida uma escala, a ser utilizada nos estudos de 

caso, que consiste de três graus, valorados de 1 a 3, postos entre dois 

adjetivos antônimos, com o negativo na coluna mais à esquerda e o positivo 

na coluna mais à direita. Esse recurso foi adotado para ajudar na abordagem 

da categorização do détournement, menor ou abusivo, e na discussão do 

preenchimento dos requisitos referentes às leis do guia, primeira, segunda, 

terceira e quarta.  

Convém ilustrar o modelo de escala, através da Tabela 01. Pretende-se 

apresentar o tema da pesquisa e a pergunta-chave, com os graus de resposta, 

para apurar a análise do pesquisador diante dos contextos encontrados no 

decorrer dos estudos.  

Visando identificar a ocorrência da técnica do détournement na 

concepção dos jogos digitais, deve-se sugerir um valor a fim de 

mensurar a resposta referente à pergunta. 

Como você avalia a presença das características da referida lei  

(ou categoria) no jogo em questão? 

Ausente <  1 - - - 2 - - - 3  > Presente 

Tabela 01: Modelo de referência de escala aplicada nos estudos de caso  

De acordo com a formalização da escala classificatória para essa 

pesquisa, foram atribuídos os seguintes valores, correspondentes a cada grau, 

com suas respectivas legendas:  

Grau “1”: Ausência das características da referida lei (ou categoria) no jogo 

em questão, ou seja, não há ocorrência, sugere a não-aplicação da lei. 

Grau “2”: Não é possível identificar a ocorrência, ou seja, não há clareza da 

aplicação da lei, tende à ambiguidade. 

Grau “3”: Apresenta as características da referida lei (ou categoria) no jogo 

em questão, ou seja, há clareza da ocorrência, indica a aplicação da lei. 

Ao polarizar os itens em duas características opostas, possibilita-se 

uma gradação interessante entre cada polo observado, diversificando o 
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processo de resposta. Se as características de uma categoria ou lei forem 

apresentadas no estudo, a escala abrange essa classificação. Caso contrário, 

também se encontra um grau correspondente.    

Consequentemente, a diferença entre seus valores oferece um nível 

intermediário referente a não clareza do enquadramento. Como a apropriação 

desse grau, destinado à dúvida, já trata de um nível de incerteza, os três 

valores identificados demonstram-se suficientes para esse trabalho, não 

sendo relevante escalar mais “níveis de incerteza”. 

Para a análise dos jogos selecionados como estudo de casos, foi 

considerado que a aplicabilidade da lei está diretamente relacionada com a 

efetividade do détournement. Assim, quanto mais efetivo for o desvio do 

caso analisado, maior a clareza da aplicação da lei e, portanto, mais próximo 

do grau “3” na escala. 

A partir da contextualização de produção dos jogos, que oferece 

subsídios para classificação, e do recurso da escala intervalar, a pesquisa 

busca um rigor e enfoque metodológico para a construção da análise.  

 

4.2 Estudos nos jogos selecionados 

 

Para o estudo, cada jogo apresenta uma sessão de contextualização, 

classificação e análise da prática do détournement, classificando a categoria e o 

enquadramento das referidas leis do guia dentro dos valores da escala definida 

anteriormente. 

 

4.2.1 Super Mario Bros. 2 

Desenvolvido pela empresa Nintendo, em 1985, é um dos jogos mais 

vendidos da história. Inspirou incontáveis modificações a partir dele, 

inclusive novas versões que deram origem à série de jogos do personagem 

Mário.  
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Contextualização  

Um dos primeiros jogos de mecânica de plataforma com rolagem 

lateral (side-scrolling), “Super Mario Bros.” é um jogo clássico de 

videogame lançado pela Nintendo em 1985, sendo o primeiro jogo da série 

Mário. Seu pioneirismo fez com que fosse um dos jogos mais vendidos da 

história, de acordo com o site VGChartz (2011).  

No referido jogo, o jogador controla o protagonista Mário, que percorre 

o Reino dos Cogumelos derrotando inimigos, através dos seus pulos, para 

salvar a princesa Peach. Inspirou vários mods criados a partir dele, assim 

como outras versões da série de jogos do personagem.  

Segundo o site The Mushroom Kingdom (2010), em 1986, foi lançada 

a continuação natural do jogo “Super Mario Bros.” apenas no Japão. A 

versão japonesa chamada de “Super Mario Bros. 2” foi desenvolvida 

reusando a mesma engine ou “motor” do jogo precursor com novas fases. A 

continuação apresentou uma mecânica e dinâmica compatíveis com uma 

estética mais evoluída por conta dos avanços tecnológicos. Entretanto, 

manteve a mesma jogabilidade, características e estilo do jogo original. 

Por considerar excessivo o nível de dificuldade nas fases do jogo 

japonês “Super Mario Bros. 2” frustrante e temendo uma rejeição por parte 

do público americano ao jogo, a Nintendo Americana resolveu não lançar 

essa versão nos EUA. Então, a empresa decidiu criar uma versão diferente 

para esse país, baseando-se em outro jogo já lançado no Japão conhecido 

como “Doki Doki Panic”. 

Em 1988, a versão americana “Super Mario Bros. 2” chegou ao 

mercado. Contudo, o novo jogo se mostrou diferente ao jogo japonês de 

mesmo nome, possuindo alguns requisitos de jogabilidade e elementos 

diferentes do jogo anterior “Super Mario Bros.”, causando certo 

estranhamento. Essa continuação americana foi desviada do contexto 

original porque seu desenvolvimento não se baseou no jogo antecessor. O 

“Super Mario Bros. 2” (USA) é uma modificação (mod) de um outro jogo 
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chamado “Doki Doki Panic”, apresentando a mecânica, dinâmica e alguns 

elementos estéticos semelhantes a esse último.  

Apenas os personagens principais do “Super Mario Bros.” foram 

mantidos, mas o famoso ataque de Mário foi modificado, trocando o pulo 

pelo lançamento de vegetais, conforme ilustrado nas Figuras 22 e 23. Além 

disso, o vilão conhecido, Bowser, foi substituído pelo inimigo de “Doki Doki 

Panic”, destacado nas Figuras 24 e 25.  

                               
     Figura 22: Tradicional pulo em Super Mario Bros 

 

                             
             Figura 23: Lançamento de vegetais em Super Mario Bros 2 (USA) 
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Figura 24: Vilão conhecido Bowser em Super Mario Bros 

 

 

 

 
Figura 25: Vilão entranho ao mundo de Mario em Super Mario Bros 2 (USA) 
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Classificação do jogo 

 

Tipo: Plataforma 

Contexto: Social 

 

Super Mario Bros. 2 é um jogo do tipo plataforma sendo uma 

continuação do clássico Super Mario Bros. Envolve um contexto social ao 

regionalizar a nova versão, adapta o jogo para públicos específicos de 

diferentes países como USA e Japão. 

 

Análise da prática do détournement    

Categoria: “Détournement Menor”  

(desvio de um elemento que não tem importância própria, e que ganha 

significado no novo contexto no qual foi colocado). 

Escala de Classificação: “3” (indica o enquadramento na categoria). 

De acordo com o Guia Prático para o Détournement, o estudo de caso 

pode ser classificado como um Détournement Menor, pois o tipo de jogo de 

plataforma com rolagem lateral (side-scrolling) tão característico na versão 

anterior foi mantido, assim como o personagem principal, Mario. Porém, seu 

ataque e o vilão, que não tinham grande importância originalmente, 

ganharam espaço e se tornaram o “centro das atenções” após as intervenções 

no novo contexto. 

Em relação à aplicabilidade de acordo com as quatro leis do Guia, a 

escala de classificação e as respectivas análises seguem abaixo:  

 

1ª Lei - O elemento mais distante é aquele que contribui mais nitidamente à 

impressão global e não aos elementos que diretamente determinam a 

natureza desta impressão. 

Escala de Classificação: “3” (indica a aplicação da lei). 



 68 

Por se tratar de um Détournement, a primeira lei do Guia é essencial. 

No caso do “Super Mario Bros. 2” (USA), o personagem se manteve no 

jogo, porém vivendo uma aventura fora do seu contexto original. O novo 

jogo ainda é do tipo plataforma e apresenta elementos visuais semelhantes. 

Entretanto, os elementos “secundários”, mais distantes, pois demoram mais 

para serem percebidos, foram desviados, comprovando a aplicabilidade da 

lei. Entre os que causaram maior estranhamento pela versão americana de 

“Super Mario Bros. 2” podemos observar, por exemplo, a mudança de vilão 

e o ataque do protagonista, que na nova versão necessita de um item para ser 

lançado. 

 

2ª Lei - As distorções introduzidas nos elementos devem ser tão simples 

quanto possível, pois o impacto principal de um détournement tem relação 

direta com a lembrança consciente ou semiconsciente dos contextos 

originais dos elementos. 

Escala de Classificação: “1” (sugere a não aplicação da lei). 

O ataque do personagem foi alterado, já que a animação do tradicional 

“pulo” sobre os inimigos deixou de ser o ataque principal de Mario (como 

acontece no “Super Mario Bros.”), já que na nova versão deve-se “atirar” 

vegetais, elemento anteriormente desconhecidos, para matar os inimigos 

(como acontece no “Doki Doki Panic”). Além disso, os cenários e os 

inimigos estranhos são baseados nos ambientes medievais clássicos também 

bem diferentes do contexto anterior, visto que o “Doki Doki Panic” possui 

origens árabes. No lugar do vilão Bowser, normalmente presente nas 

histórias da série de Mario, foi colocado o vilão de “Doki Doki Panic”. 

Sendo assim, o impacto das mudanças causadas pelas substituições não nos 

remete à lembrança dos elementos originais. 

 

3ª Lei - Quanto mais próxima de uma resposta racional, menos efetivo é um 

détournement. 

Escala de Classificação: “1” (sugere a não-aplicação da lei). 
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Como os criadores acharam o nível de dificuldade nas fases do jogo 

japonês “Super Mario Bros. 2” excessivo e temendo uma rejeição por parte 

do público americano ao jogo, resolveram não lançar essa versão nos EUA. 

Então, a empresa decidiu criar uma versão diferente para esse país, 

baseando-se em outro jogo já lançado no Japão conhecido como “Doki Doki 

Panic”. O Super Mario Bros.2, então, apresenta-se como uma solução mais 

previsível ao se adaptar às características do mercado podendo ser 

considerado uma “resposta racional” às tendências e um desvio “pouco 

efetivo”. 

 

4ª Lei - O détournement através da simples inversão é sempre o mais direto 

e o menos efetivo. 

Escala de Classificação: “1” (sugere a não aplicação da lei). 

Como os elementos desviados foram apenas substituídos por outros, 

pode-se dizer que a simples inversão causada pela troca do vilão e do tipo de 

ataque do personagem principal, em Super Mario Bros. 2, tornaram o desvio 

mais direto e menos efetivo. 

 

4.2.2 Mônica no Castelo do Dragão 

Desenvolvido pela empresa Tectoy, em 1991, como uma manobra 

comercial para popularizar o videogame Master System no mercado 

brasileiro, adaptando um jogo consagrado para o público nacional, a partir 

dos personagens da Turma da Mônica.  

Contextualização  

A empresa brasileira Tectoy lançou no mercado brasileiro o 

videogame conhecido como Master System cuja principal tática, para 

popularizar seus produtos no mercado nacional, foi justamente a 

regionalização dos jogos consagrados (SUZUKI 2009). Um exemplo disso é 

que a empresa fechou uma parceria com os Estúdios Maurício de Souza para 
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a produção de jogos baseados nas revistas da Turma da Mônica, com 

personagens reconhecidos no país.  

Segundo entrevista de Stefano Arnhold para a UOL (2010), presidente 

do conselho da Tectoy, como estava no começo de sua produção no Brasil, a 

empresa não tinha condições de elaborar e produzir um jogo completo. Com 

a autorização da própria SEGA, a Tectoy utilizou como base o jogo 

“Wonder Boy in Monster Land”, por se tratar de uma série já consolidada no 

Japão e com grande potencial de vendas em outros mercados. 

Na versão japonesa “Wonder Boy in Monster Land”, o usuário controla 

um personagem conhecido como Tom-Tom, em um jogo de plataforma com 

rolagem lateral (side-scrolling) que, por sua vez, possui referências ao 

clássico jogo Super Mario. 

Assim, foi lançado em 1991 o primeiro jogo eletrônico baseado nas 

revistas da Turma da Mônica, chamado de “Mônica no Castelo do Dragão”, 

resultado de uma modificação (mod) do jogo “Wonder Boy in Monster 

Land”. Ao colocar a personagem da Mônica nesse ambiente anteriormente 

desconhecido para ela, cria-se um desvio de contexto e um estranhamento 

inicial.  

“Mônica no Castelo do Dragão” mostrou-se diferente da versão 

original das histórias das revistas, pois a Mônica foi incorporada num 

universo incomum ao usual, Figura 26 e 27. Nesse novo contexto, ela usa 

armaduras, escudos, porções mágicas e variações do seu coelhinho de 

estimação como arma para enfrentar inimigos no mundo de fantasia 

medieval, como acontecia no “Wonder Boy in Monster Land”, identificado 

nas imagens da Figura 28 e 29. 
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Figura 26: Histórias em Quadrinho das revistas de Mônica 

 

 

Figura 27: Mônica no Castelo do Dragão usando seus poderes mágicos 
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Figura 28: O mundo medieval de Wonder Boy in Monster Land 

 

 

Figura 29: Mônica no mundo medieval do Castelo do Dragão  
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Classificação do jogo 

 

Tipo: Plataforma 

Contexto: Social 

 

Mônica no Castelo do Dragão é um jogo do tipo plataforma baseado 

no jogo Wonder Boy in Monster Land, que por sua vez tem fortes 

referências do clássico Super Mario Bros. Está envolvido num contexto 

social porque sua estratégia de lançamento tende à regionalização e à 

popularização de jogos consagrados para determinados públicos. 

 

Análise da prática do détournement    

Categoria: Détournement Abusivo 

(desvio de um elemento intrinsecamente significativo, o qual toma uma 

dimensão diferente a partir do novo contexto).                                        

Escala de Classificação: “3” (indica o enquadramento na categoria). 

O jogo Mônica no Castelo do Dragão introduz a personagem principal 

num contexto bastante desviado do seu original. O elemento mais 

significativo, a Mônica, uma menina de personalidade forte, urbana, que 

brinca e bate-boca com sua turma, se apresentada na nova versão como uma 

super heroína, com poderes especiais, imersa num ambiente medieval sem a 

companhia da turma. Assim, ganha uma dimensão diferente nesse novo 

contexto, caracterizando um Détournement Abusivo. 

Em relação à aplicabilidade de acordo com as quatro leis do Guia, a 

escala de classificação e as respectivas análises seguem abaixo:  

1ª Lei - O elemento mais distante é aquele que contribui mais nitidamente à 

impressão global e não aos elementos que diretamente determinam a 

natureza desta impressão. 
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Escala de Classificação: “3” (indica a aplicação da lei). 

A personagem principal Mônica, apesar de estar mantida no jogo 

junto à constante presença do seu bicho de pelúcia, um coelho azul de 

estimação, foi inserida num contexto diferente do original. Entretanto, 

alguns detalhes adicionados, como a utilização de armaduras, escudos e 

armas são os que causam o maior estranhamento do público, assim como os 

inimigos incomuns ao seu mundo, como esqueletos, monstros e diabinhos 

responsáveis pela impressão do desvio. 

 

2ª Lei - As distorções introduzidas nos elementos devem ser tão simples 

quanto possível, pois o impacto principal de um détournement tem relação 

direta com a lembrança consciente ou semiconsciente dos contextos 

originais dos elementos. 

Escala de Classificação: “3” (indica a aplicação da lei). 

 

Apesar de ter sido transportada para um universo totalmente diferente 

das histórias da revista e do fato de ela utilizar armaduras e enfrentar 

monstros, o jogo não desagradou o público nem causou repulsa por parte dos 

fãs, visto que continuações foram lançadas posteriormente. A presença de 

distorções na obra “Wonder Boy” tornou possível a criação do jogo “Mônica 

no Castelo do Dragão”, que ainda mantém uma relação direta com a 

lembrança consciente ou semiconsciente do contexto original do elemento 

Mônica e seu coelho de estimação, por conta do uso da imagem da 

personagem principal. 

  

3ª Lei - Quanto mais próxima de uma resposta racional, menos efetivo é um 

détournement. 

Escala de Classificação: “2” (tende à ambiguidade). 

 

Ao analisar que a empresa Tectoy no Brasil ainda não tinha condições 

de produzir um jogo completo e utilizou o “Wonder Boy in Monster Land” 



 75 

como base, por estar consolidado no Japão e com grande potencial de 

vendas, para adaptar o jogo ao público brasileiro a partir do contrato de uso 

de imagem dos personagens da “Turma da Mônica”, o caso pode ser 

interpretado como uma “resposta racional” e assim, “menos efetivo”. Por 

outro ponto de vista, os elementos incomuns inseridos na obra, que geraram 

um estranhamento no primeiro momento, foram aceitos e incorporados 

naturalmente pelo público, permitindo que o jogo ganhasse identidade 

própria como uma extensão dos quadrinhos numa resposta inesperada e, 

portanto, mais efetiva. 

 

4ª Lei - O détournement através da simples inversão é sempre o mais direto 

e o menos efetivo. 

Escala de Classificação: “3” (indica a aplicação da lei). 

 

Ao colocar a personagem Mônica num ambiente anteriormente 

desconhecido, sem a presença da sua turma, constante nas histórias em 

quadrinho, cria-se um desvio causado pela imersão de elementos incomuns 

ao contexto original, que supervalorizaram as características principais da 

jovem de temperamento forte, que no novo jogo ganha fama de guerreira e 

feiticeira medieval. A incorporação de requisitos à personagem vai além da 

simples inversão, desenvolvendo novos conceitos, agregando valor e 

tornando o caso mais efetivo. 

 

4.2.3 Dilma Adventure 

Desenvolvido pela empresa Give me Five Entertainment Group, em 

2010, durante a campanha eleitoral da candidata Dilma Rousseff à 

Presidência da República do Brasil. 
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Contextualização 

  

O jogo “Dilma Adventure” foi criado durante a época de propaganda 

eleitoral nas disputas presidenciais no Brasil, em outubro de 2010. Lançado 

para plataforma Web pela Give me Five Entertainment Group, estúdio 

brasileiro de desenvolvimento de jogos eletrônicos, atingiu a marca de 26 

mil acessos no seu lançamento e, em menos de duas semanas, foi jogado 

mais de um milhão de vezes, ganhando mídia espontânea de jornais e 

revistas de todo o país (LEAL, 2011). 

A ideia do jogo foi do professor Alex Leal, da disciplina de Jogos 

Digitais do Centro Universitário UDF em Brasília e também diretor do 

estúdio. Segundo Roberto Guedes, game designer e integrante da equipe 

desenvolvedora, em entrevista ao site Rede Brasil Atual (2010), após 

pesquisar alguns jogos políticos criados na campanha eleitoral norte-

americana, a equipe optou pela criação de um jogo simples, mas bem 

divertido.  

O novo jogo tem como personagem principal Dilma Rousseff, a então 

candidata do Partido dos Trabalhadores (PT) à Presidência da República. 

Segundo o Site Oficial do Partido, o PT é um partido político brasileiro 

fundado em 1980 com um viés socialista democrático, tendo seu principal 

símbolo uma estrela vermelha de cinco pontas com a sigla do PT inscrita ao 

centro, bastante utilizada nas campanhas eleitorais, Figura 30. 

 

 

Figura 30: Estrela vermelha símbolo do PT 
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Nos moldes dos games famosos e grandes clássicos da série Mario das 

décadas de 80 e 90, o jogo “Dilma Adventure” foi concebido. Baseou-se 

especialmente em Super Mario Bros (já contextualizado nesse trabalho) e 

Super Mario 64, considerado um marco dos jogos de plataforma em três 

dimensões, segundo o portal de entretenimento IGN (2011), que apresenta 

estrelas amarelas mágicas espalhadas no cenário que precisam ser coletadas 

para chegar à vitória, salvar a princesa e ganhar uma recompensa, Figura 31. 

 

         

Figura 31: Estrela amarela de Super Mario 64  

 

A partir dessas referências, a personagem deveria andar e pular pelas 

plataformas e coletar o maior número possível de estrelas vermelhas, 

principalmente. Além disso, deveria pegar urnas eletrônicas e desviar dos 

seus opositores políticos para chegar ao Palácio do Planalto, conquistando a 

faixa presidencial. Sua semelhança com os jogos de Mario é destacada nas 

Figuras 32 e 33. 

De acordo com a matéria publicada no site da empresa desenvolvedora, 

Give me Five Entertainment Group (2011), a grande quantidade de acessos e 
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a reação pública que o jogo obteve através do uso da referência de um 

reconhecido jogo, estimularam comentários e movimentação nas redes 

sociais sobre o tema, fazendo com que o próprio PT admitisse que o jogo 

havia colaborado com a promoção da candidatura de Dilma Rousseff. 

               

Figura 32: Plataformas e itens do universo de Mario  

 

               

Figura 33: Plataformas e itens do mundo de Dilma Adventure  
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Classificação do jogo 

 

Tipo: Plataforma 

Contexto: Político 

 Dilma Adventure é um jogo do tipo plataforma baseado no 

clássico Super Mario Bros, que envolve um contexto político, já que trata de 

personagens que são candidatos, itens eleitorais e símbolos de partido 

político. 

 

Análise da prática do détournement    

Categoria: “Détournement Menor” 

(desvio de um elemento que não tem importância própria, e que ganha 

significado no novo contexto no qual foi colocado). 

Escala de Classificação: “3” (indica o enquadramento na categoria). 

No jogo Dilma Adventure, o personagem principal, inimigos e 

elementos secundários são modificados dos jogos da série de Mario para se 

adaptar à campanha eleitoral da candidata, mas mantendo o contexto político 

sem referências estéticas ao universo de Mario, não sugerindo desvio até 

então. Contudo, a intervenção provocada ao manter o elemento “estrela” de 

Super Mario 64, porém trocando sua cor para vermelha, propiciou um desvio 

de um símbolo que tem uma história e um conceito conhecido na sua cor 

amarela originalmente, não tão intrinsecamente significativo como o 

personagem principal. A mudança da cor deu uma dimensão política bem 

diferente do clássico e bastante particular no novo contexto de Dilma e do 

PT. 

Em relação à aplicabilidade de acordo com as quatro leis do Guia, a 

escala de classificação e as respectivas análises seguem abaixo:  
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1ª Lei - O elemento mais distante é aquele que contribui mais nitidamente à 

impressão global e não aos elementos que diretamente determinam a 

natureza desta impressão. 

Escala de Classificação: “3” (indica a aplicação da lei). 

 

Praticamente todos os elementos principais foram alterados dos jogos 

de Mario e adaptados para o contexto da campanha eleitoral de Dilma. O 

personagem principal Mario foi substituído por Dilma, os inimigos deram 

lugar aos opositores políticos e itens mágicos às urnas eletrônicas. Assim, 

por conta dessa troca total, esses elementos não contribuem com a natureza 

da impressão do desvio, já que não nos remetem à estética do universo do 

jogo original. Contudo, a estrela de Mário, um item a ser coletado em 

particular, fica em segundo plano já que a interação não é tão direta quanto 

os atores e ganha bastante destaque por ser o único elemento da série 

antecessora incorporado no novo jogo. Dessa forma, contribui nitidamente 

com a percepção do desvio por ter seu significado político diferente do 

contexto da obra original de entretenimento puro, em busca de passar de fase 

e salvar a princesa. 

 

2ª Lei - As distorções introduzidas nos elementos devem ser tão simples 

quanto possível, pois o impacto principal de um détournement tem relação 

direta com a lembrança consciente ou semiconsciente dos contextos 

originais dos elementos. 

Escala de Classificação: “3” (indica a aplicação da lei). 

 

A troca quase que total dos elementos estéticos existentes nos jogos de 

Mário (destacando Super Mario Bros) não remete a uma relação consciente 

entre os jogos clássicos e o caso de estudo Dilma Adventure. Entretanto, o 

simples uso de uma estrela de cinco pontas em ambos os casos, que deve ser 

coletada em busca da vitória e de uma recompensa no final, causa uma 

lembrança semiconsciente dos contextos originais. A mudança nas cores e 

consequentemente de sentido, utilizada na versão amarela no mundo Super 
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Mario 64 e vermelha no universo de Dilma, são as responsáveis pelo 

impacto do détournement  e pelas distorções introduzidas no jogo. 

 

3ª Lei - Quanto mais próxima de uma resposta racional, menos efetivo é um 

détournement. 

Escala de Classificação: “2” (tende à ambiguidade). 

 

Observando o desvio ocasionado pela modificação do elemento 

“estrela” característico e presente em Super Mario 64 surgem alguns meios 

para análise. Do ponto de vista que houve a manutenção da forma com cinco 

pontas e do objetivo de chegar à vitória ao coletar esses itens, sugere-se uma 

resposta “mais racional” e, por isso, um caso “menos efetivo”. Porém, o fato 

da alteração da cor amarela, que antes estava relacionada a um elemento 

mágico com a finalidade lúdica de resgatar a princesa do castelo e passar de 

fase, para a cor vermelha, que então representa o símbolo do PT com o 

intuito de aderir ao partido político e fazer com que a candidata chegue à 

presidência, necessita de uma análise mais aprofundada sobre o contexto 

político na época do lançamento do jogo. Esse estudo mais detalhado faz 

com que a resposta seja menos direta e “menos racional”, caracterizando um 

détournement mais efetivo. 

 

4ª Lei - O détournement através da simples inversão é sempre o mais direto 

e o menos efetivo. 

Escala de Classificação: “2” (tende à ambiguidade). 

Ao analisar o desvio das estrelas em Super Mario 64 para compor o 

jogo Dilma Adventure através da simples inversão das cores de amarela para 

vermelha, indica-se que o détournement é “mais direto” e “menos efetivo”. 

Porém, a mudança de sentido que essa troca de cor gera no contexto de cada 

jogo, particularmente requer uma análise mais complexa do estudo da 

representação desse símbolo do universo para compreensão do seu 
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significado. Por esse lado, sugere-se que o détournement é “menos direto” e 

“mais efetivo”. 

 

4.2.4 Serra Comedor 

Desenvolvido por um eleitor em 2010, durante a campanha eleitoral do 

candidato José Serra à Presidência da República do Brasil. 

Contextualização  

José Serra, Prefeito da cidade de São Paulo em 2004 e Governador do 

Estado de mesmo nome em 2006, foi candidato em 2010 à Presidência da 

República. Aliado ao partido político brasileiro PSBD, Partido da Social 

Democracia Brasileira, fundando em 1988, Serra, comumente chamado, 

tornou-se uma figura política bastante conhecida no país. 

Durante a primeira semana do Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral, um pequeno trecho recortado da propaganda do próprio candidato, 

em que ele exemplificava pessoas beneficiadas por um programa público, foi 

lançado na Web, com os dizeres: “Como o Damião, como Andréia, como a 

Dona Maria…” (ALDÉ, 2010), consoante se observa da Figura 34.   

             

Figura 34: Discurso de Serra utilizando o termo “como” para citar pessoas 



 83 

 

Exposto à jocosidade na Internet, tentando falar de igualdade entre as 

pessoas, tem seu discurso deturpado ao passar a impressão, nos 8 segundos 

cortados do vídeo, de que "come" (sexualmente) tudo e todos (SANTOS, 

2010). A malícia o deixou em situação cômica, diferente do sentido original 

do discurso, pois ao repetir o termo "como", o significado da palavra deixa 

de ser um comparativo e passa a ser de amoralidade. Intitulado de “Serra 

Comedor, Come Todo Mundo”, teve mais de 200 mil acessos e virou um hit 

no portal de vídeos do Youtube (2010). 

Nesse momento político o jogo “Serra Comedor” foi lançado, a partir 

de intervenções do clássico Pac-man de 1980, idealizado por Tohru Iwatani, 

da empresa Namco. O Pac-man é considerado um dos jogos mais populares 

da atualidade,  como um fenômeno dos videogames do século 20 que rendeu 

aos seus criadores mais de U$ 100 milhões de dólares, e um ícone da 

indústria que movimenta a US$ 8 bilhões de dólares por ano (PORTO, 

2005).  

Um jogo de mecânica simples cujo objetivo é comer todas as 

“pastilhas” espalhadas num labirinto e desviar de fantasmas que cercam o 

comilão, personagem inspirado numa pizza sem uma fatia lembrando uma 

boca que abre e fecha. A origem do nome se dá pela adaptação da palavra 

"taberu" em japonês, que significa comer, que deu lugar à "pakupaku". 

Concebeu-se assim o Puck-man que foi adaptado para Pac-man, para evitar 

semelhanças com um “palavrão” em inglês (ALVES, 2011). 

No jogo “Serra Comedor”, o personagem original, em formato de 

pizza, dá lugar ao rosto do candidato José Serra que tem o objetivo de andar 

pelo labirinto comendo o que tiver ao seu alcance, parodiando assim seu 

discurso mal interpretado. A intervenção pode ser observada de acordo com 

as Figuras 35 e 36. 
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        Figura 35: Pac-man com o personagem em formato de pizza 

 

     

Figura 36: Serra Comedor com candidato come-come  

 

Classificação do jogo 

Tipo: Labirinto 

Contexto: Político 

 

Serra Comedor é um jogo do tipo labirinto baseado no clássico Pac-

man que envolve um contexto político, pois aborda um tema comentado por 
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eleitores durante um discurso do candidato à presidência no seu programa 

eleitoral. 

 

Análise da prática do détournement    

Categoria: Détournement Abusivo 

(desvio de um elemento intrinsecamente significativo, o qual toma uma 

dimensão diferente a partir do novo contexto).                                        

Escala de Classificação: “3” (indica o enquadramento na categoria). 

O personagem principal de Pac-man, redondo e amarelo inspirado 

numa pizza sem uma fatia, que remete a uma boca que abre e fecha para 

poder comer os elementos do cenário, é substituído pela imagem de José 

Serra no novo jogo Serra Comedor, que ganha uma dimensão diferente indo 

além de o fato de ser um puro “comilão”. O desvio desse elemento 

intrinsecamente significativo proporciona um Détournement Abusivo. 

Em relação à aplicabilidade de acordo com as quatro leis do Guia, a 

escala de classificação e as respectivas análises seguem abaixo:  

1ª Lei - O elemento mais distante é aquele que contribui mais nitidamente à 

impressão global e não aos elementos que diretamente determinam a 

natureza desta impressão. 

Escala de Classificação: “3” (indica a aplicação da lei). 

Ao analisar a substituição do personagem principal no jogo Serra 

Comedor que manteve a característica do original de ser um “comilão” de 

Pac-man, percebe-se que a figura de Serra no novo jogo vai além de ser um 

personagem qualquer com um apetite voraz. Remete às interpretações 

sugeridas durante discursos na campanha eleitoral onde ele se comparava às 

pessoas usando o termo “como”. Palavra essa que foi relacionada ao verbo 

“comer”, que deu margem ao desenvolvimento do jogo. Assim, esse 
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elemento mais distante é quem contribui mais nitidamente à impressão 

global do desvio. 

 

2ª Lei - As distorções introduzidas nos elementos devem ser tão simples 

quanto possível, pois o impacto principal de um détournement tem relação 

direta com a lembrança consciente ou semiconsciente dos contextos 

originais dos elementos. 

Escala de Classificação: “2” (tende à ambiguidade). 

Durante o desenvolvimento de Serra Comedor, todos os elementos 

estéticos do jogo original Pac-man foram mantidos, tais quais cenário, 

inimigos, itens coletáveis, obstáculos, etc. A intervenção ocorreu com a 

substituição do rosto de José Serra, que manteve um formado arredondado 

abrindo e fechando a boca, no lugar do personagem em forma de pizza com 

uma fatia a menos. Esse ponto de vista permite admitir que a distorção 

introduzida fosse, de certa forma, simples, já que apenas um elemento foi 

modificado e todos os outros permaneceram. Contudo, esse elemento 

desviado foi justamente o personagem principal do jogo, sugerindo que a 

intervenção aplicada não foi tão simples assim, se tratando do elemento que 

chama mais atenção no jogo. Em ambos os casos, nota-se o impacto do 

détournement por meio da lembrança consciente do contexto dos elementos 

do jogo original. 

 

3ª Lei - Quanto mais próxima de uma resposta racional, menos efetivo é um 

détournement. 

Escala de Classificação: “3” (indica a aplicação da lei). 

É necessário lembrar as resenhas elaboradas em cima das campanhas 

eleitorais e conhecer o contexto político que propiciou o surgimento do jogo. 

Através do conhecimento do que estava acontecendo naquele momento e do 

objetivo do jogo original Pac-man, torna-se possível compreender o desvio 

ocasionado. Requerer esse estudo faz com que a percepção da resposta seja 
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menos direta e “menos racional”, caracterizando um détournement mais 

efetivo. 

 

4ª Lei - O détournement através da simples inversão é sempre o mais direto 

e o menos efetivo. 

Escala de Classificação: “2” (tende à ambiguidade). 

A concepção do jogo Serra Comedor envolve apenas a inversão dos 

personagens que no lugar do elemento redondo amarelo em formato de pizza 

entra em cena a figura do então candidato José Serra, sugerindo um desvio 

“mais direto” e “menos efetivo”. Todavia, a partir de uma bagagem dos 

acontecimentos políticos da época, essa substituição proporciona uma 

relação de comparação entre os personagens “comilões” cada um no seu 

contexto. Dessa maneira, pode-se interpretar que o détournement é “menos 

direto” e “mais efetivo”. 

 

4.2.5 Pac-man 30th Anniversary 

Desenvolvido pela empresa Google em 2010 para comemorar o 

aniversário de 30 anos do famoso jogo Pac-man. 

Contextualização  

A Google é uma empresa multinacional de serviços online e software 

dos Estados Unidos, que tem como missão a organização da informação 

mundial, tornando-a universalmente acessível e útil. 

De acordo com a Pandia Search Engine News (2007), os serviços da 

Google são executados através de mais de um milhão de servidores 

espelhados pelos continentes e processando mais de um bilhão de 

solicitações de pesquisa, nas quais vinte petabytes de dados são gerados por 

usuários todos os dias. Sua página inicial de busca pela Internet é a mais 

visitada atualmente, fazendo com que sua marca seja uma das mais 

poderosas no mundo pela BrandZ (2010). 
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Sendo assim, para comemorar o aniversário de 30 anos do famoso jogo 

Pac-Man (já contextualizado nesse trabalho), a Google criou uma 

modificação do jogo com a inserção da sua marca. O Doodle, logotipo 

modificado da empresa para ocasiões especiais, era jogável e ficaria 

disponível por 48 horas na página inicial do site de busca (Rosenberg, 2010). 

Dessa forma, ao entrarem na página principal do Google, os usuários 

tiveram acesso à versão do jogo “Pac-man 30th Anniversary”, criada 

especialmente para essa data através da adaptação da marca mundialmente 

conhecida, conforme Figuras 37, 38 e 39. A equipe de designers trabalhou 

para reproduzir com fidelidade a importância do jogo, sucesso da década de 

80, pelo site G1 (2010), mantendo também a identidade da empresa. 

Segundo Tony Wright, da empresa Recue Time (2010), a repercussão 

da intervenção do jogo, no logotipo do site de buscas mais acessado do 

mundo, foi tanta que 4,8 milhões de horas foram gastas por usuários se 

divertindo, ao invés de serem investidas em alguma atividade produtiva. 

Ainda de acordo com a empresa, o cálculo foi baseado em dados de 11 mil 

usuários que passaram em média 36 segundos a mais do que os dias comuns 

na página inicial do Google, admirando o novo conceito. 

 

Figura 37: Marca do Google 
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Figura 38: Jogo Pac-man 

 

 

Figura 39: Doodle: Pac-man 30th Anniversary 

 

Classificação do jogo 

 

Tipo: Labirinto 

Contexto: Social 

 

 Pac-man 30th Anniversary é um jogo do tipo labirinto baseado no 

clássico Pac-man. Envolve um contexto social, partindo do princípio que 

trata de um tema popular e conhecido mundialmente, incorporando, 
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inclusive, uma marca globalizada utilizada por milhares de pessoas todos os 

dias. 

 

Análise da prática do détournement    

Categoria: “Détournement Abusivo” 

(desvio de um elemento intrinsecamente significativo, o qual toma uma 

dimensão diferente a partir do novo contexto).                                        

Escala de Classificação: “2” (tende à ambiguidade). 

Aparentemente, o jogo Pac-man 30th Anniversary pode ser 

considerado um Détournement Abusivo por estar relacionado à manipulação 

de elementos significativos. Porém, a versão de aniversário do jogo é 

resultado da união de dois elementos intrinsecamente significativos, o jogo 

Pac-man como um todo e a marca Google. O novo jogo manteve a 

identidade e contexto de cada elemento incorporado, sugerindo uma 

categoria talvez não prevista pelo Guia Prático para o Détournement. 

Em relação à aplicabilidade de acordo com as quatro leis do Guia, a 

escala de classificação e as respectivas análises seguem abaixo:  

 

1ª Lei - O elemento mais distante é aquele que contribui mais nitidamente à 

impressão global e não aos elementos que diretamente determinam a 

natureza desta impressão. 

Escala de Classificação: “2” (tende à ambiguidade). 

Não há clareza em relação a essa lei, pois o jogo Pac-man 30th 

Anniversary parece ser ambíguo nas interpretações. Por um lado, nenhum 

dos dois elementos utilizados para conceber a versão pode ser considerado 

“distante”, já que ambos, o jogo e a marca, são ícones reconhecidos 

mundialmente que determinam a impressão global. Do outro lado, observa-

se que a poderosa marca Google foi incorporada no fundo do cenário do Pac-

man, dando destaque e importância às paredes do labirinto do jogo que antes 
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passavam despercebidas pelos usuários. Desse modo, pode ser considerado 

que o elemento adaptado à nova versão do jogo é o mais distante e o que 

mais contribui com a impressão do desvio.  

 

2ª Lei - As distorções introduzidas nos elementos devem ser tão simples 

quanto possível, pois o impacto principal de um détournement tem relação 

direta com a lembrança consciente ou semiconsciente dos contextos 

originais dos elementos. 

Escala de Classificação: “3” (indica a aplicação da lei). 

A utilização do jogo Pac-man, com a adaptação do labirinto original 

pelo formato da marca Google, possibilita a leitura de ambos elementos e o 

entendimento das figuras em questão. Desse modo, as distorções 

introduzidas pela junção das obras para criar uma versão comemorativa são 

bem simples, mantendo as características e permitindo uma relação direta 

bem como a lembrança do público dos contextos originais de cada uma. 

 

3ª Lei - Quanto mais próxima de uma resposta racional, menos efetivo é um 

détournement. 

Escala de Classificação: “2” (tende à ambiguidade). 

Analisando o fato de que a empresa Google costuma lançar na sua 

página inicial de buscas um Doodle, ou seja, um logotipo modificado da 

empresa para ocasiões especiais, não seria estranho caso resolvessem 

homenagear o aniversário do clássico Pac-man. Assim, a resposta se 

aproximaria do racional se tornando menos efetiva. Todavia, se o 

lançamento da versão adaptada do jogo, para comemorar seus 30 anos, for 

encarado como uma forma de usar a fama do aniversariante para atrair ainda 

mais visitantes na página do Google, a resposta tende a ser menos racional e, 

portanto mais efetiva. 
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4ª Lei - O détournement através da simples inversão é sempre o mais direto 

e o menos efetivo. 

Escala de Classificação: “3” (indica a aplicação da lei). 

Observando as intervenções causadas pela justaposição de elementos 

de obras anteriores no jogo Pac-man 30th Anniversary, percebe-se que essa 

versão comemorativa é fruto da mesclagem de dois ícones do cenário 

mundial: o clássico Pac-man e uma das marcas mais poderosas da 

atualidade. Sendo assim, o desvio causado vai além da simples inversão, 

possibilitando diferentes interpretações pelos leitores e uma maior 

efetividade. 

 

4.3 Resultados  

 

Uma vez que se encontram apresentados estudos de caso de jogos com 

diferentes tipos e contextos, elaborou-se uma tabela baseada no modelo abaixo, 

Tabela 02, que disponibiliza resumidamente os resultados obtidos com aplicação 

da escala classificatória para categorizar o détournement e enquadrar às leis.  

 

Nome do Jogo 

 

Breves considerações sobre os resultados desse estudo de caso 

Détournement  1ª Lei 2ª Lei 3ª Lei 4ª Lei 

Categoria e grau 

classificatório 

Grau 

classificatório 

Grau 

classificatório 

Grau 

classificatório 

Grau 

classificatório 

Tabela 02: Modelo de apresentação dos resultados  

Essa seção de exposição sintetizada contém, além dos graus valorados, 

breves considerações a respeito de cada jogo analisado, Tabela 03, 04, 05, 06, 

07. Vale ressaltar a legenda correspondente para cada grau atribuído na escala: 
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Grau “1”: Ausência das características da referida lei (ou categoria) no jogo em 

questão, ou seja, não há ocorrência, sugere a não-aplicação da lei; 

Grau “2”: Não é possível identificar a ocorrência, ou seja, não há clareza da 

aplicação da lei (ou categoria), tende à ambiguidade; 

Grau “3”: Apresenta as características da referida lei (ou categoria) no jogo em 

questão, ou seja, há clareza da ocorrência, indica a aplicação da lei. 

 

 

Super Mario Bros. 2 

 

Personagem principal Mario é mantido no novo jogo, porém seu ataque e vilão, que não 

tinham importância própria, são modificados contribuindo na impressão do desvio. 

Assim, o estudo de caso apresenta as características para o enquadramento da categoria 

do Détournement Menor e para a 1ª Lei. As intervenções trocam radicalmente o tipo de 

ataque e arte do inimigo, não remetendo à lembrança do original. Essa mudança se 

apresenta como uma solução previsível ao adaptar as características do mercado. Torna a 

resposta mais racional às tendências e, portanto, o desvio mais direto e menos efetivo. 

Dessa forma, sugere a não aplicação da 2ª, 3ª e 4ª Lei. 

 

Détournement 1ª Lei 2ª Lei 3ª Lei 4ª Lei 

Menor: 3 3 1 1 1 

 

Tabela 03: Resultados do Jogo Super Mario Bros. 2  

 

 

Mônica no Castelo do Dragão 

 

A personagem principal Mônica, personalidade forte e urbana, se apresentada num novo 

contexto de ambiente medieval, como uma super heroína de poderes especiais, 

caracterizando um Détournement Abusivo. A utilização de escudos e armas são elementos 

que causam maiores estranhamentos responsáveis pela caracterização do desvio e pela 

indicação da 1ª Lei. A incorporação de requisitos, que supervalorizaram as características da 

personagem, agrega novos valores, tornando o caso mais efetivo. Apesar de estar num 

universo diferente das histórias da revista, o uso da imagem da Mônica mantém uma relação 

direta com a lembrança do original. Assim, há indicação da aplicação da 2ª e 4ª Lei. Adaptar 
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o jogo ao mercado brasileiro seria uma resposta previsível, mas o fato de os elementos 

incomuns terem sido aceitos naturalmente pelo público foi uma resposta inesperada. Nesse 

caso, não há clareza perante a 3ª Lei. 

 

Détournement  1ª Lei 2ª Lei 3ª Lei 4ª Lei 

Abusivo: 3 3 3 2 3 

 

Tabela 04: Resultados do Jogo Mônica no Castelo do Dragão  

 

 

Dilma Adventure 

 
A intervenção provocada ao trocar a cor do elemento secundário “estrela”, de amarela para 

vermelha, propiciou um desvio de um símbolo que tem uma história e um conceito 

conhecido, dando uma dimensão política. Essa mudança ganha destaque e contribui 

fortemente para percepção do desvio de contexto. O uso da estrela de cinco pontas em 

ambos os casos com alteração simples na coloração, gera a lembrança semiconsciente dos 

contextos originais. Dessa forma, apresentam-se as características do Détournement Menor e 

da 1ª e 2ª Lei. O objetivo de ambos de coletar o item estrela para chegar à vitória, assim 

como a simples inversão de cores, sugere um fator racional e menos efetivo. Porém, essa 

alteração gera um forte impacto, implicando na mudança de contexto lúdico para político, 

necessitando um estudo mais detalhado e portando, menos previsível. Assim, há incerteza 

quanto à aplicação da 3ª e 4ª Lei. 

 

Détournement  1ª Lei 2ª Lei 3ª Lei 4ª Lei 

Menor: 3 3 3 2 2 

 

Tabela 05: Resultados do Jogo Dilma Adventure  

 

 

Serra Comedor 

 

A substituição do personagem principal de Pac-man intrinsecamente significativo, redondo e 

amarelo com uma boca que abre e fecha, pelo rosto de José Serra no novo jogo, ganha uma 

dimensão diferente indo além do objetivo de “comer” itens. Remete às interpretações 

durante os discursos na campanha eleitoral no qual ele se comparava às pessoas usando o 

termo “como”. Recordar das resenhas sobre o desvio da palavra para o verbo “comer” é 
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fundamental para o entendimento mais efetivo. Então, indica-se o Détournement Abusivo e a 

1ª e 3ª Lei. A alteração foi de certa forma simples, mas o elemento desviado foi justamente o 

principal, implicando na lembrança consciente do contexto do jogo original. Essa inversão 

dos personagens sugere um desvio mais direto. Entretanto, a ideia de comparar o candidato, 

diante dos acontecimentos políticos, com o famoso “comilão”, se torna mais efetiva.  Daí, o 

enquadramento na 2ª e 4ª Lei sugere ambiguidade. 

 

Détournement  1ª Lei 2ª Lei 3ª Lei 4ª Lei 

Abusivo: 3 3 2 3 2 

 

Tabela 06: Resultados do Jogo Serra Comedor  

 

 

Pac-man 30th Anniversary 

  

Resultado da união de dois elementos intrinsecamente significativos, no jogo Pac-man e na 

marca Google não há clareza do enquadramento na categoria Abusiva. Ambos são ícones 

mundiais que não podem ser considerados distantes, mas a aplicação da marca no pano de 

fundo do cenário dá importância às paredes do labirinto. Assim, a 1ª Lei tente à 

ambiguidade. As distorções introduzidas pela junção dos elementos são bem simples, 

mantendo as características e lembrança dos contextos originais. A mesclagem dos ícones 

vai além da inversão e possibilita também diferentes interpretações. Dessa forma, indica 

maior efetividade da 2ª e 4ª Lei. Entretanto, o fato de a Google modificar seu logotipo para 

ocasiões especiais permite imaginar uma homenagem ao aniversário do jogo, mas encarar o 

lançamento para atrair mais usuários ao site sugere ser menos racional e a 3ª Lei à 

ambiguidade. 

 

Détournement 1ª Lei 2ª Lei 3ª Lei 4ª Lei 

Abusivo: 2 2 3 2 3 

 

Tabela 07: Resultados do Jogo Pac-man 30th Anniversary  

 

Esse cenário oferece dados para vincular as particularidades de cada 

experimento aos objetivos pontuais da pesquisa. Considerando as afirmações do 

Guia Prático para o Détournement, das quatro leis previstas, a primeira é 
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essencial e universalmente aplicável e as outras três são praticamente aplicáveis 

aos elementos desviados abusivamente.  

Somando a essas definições, a utilização da escala com um nível de 

incerteza possibilita a interpretações dos resultados da seguinte forma: 

Super Mario Bros. 2: Caso típico explícito no Guia Prático para o 

Détournement. Enquadra-se na categoria Menor e assim, apresenta apenas as 

características para a ocorrência da 1ª Lei Universal; 

Mônica no Castelo do Dragão: Em linhas gerais, apresenta os requisitos 

delimitados pelo guia. Por se tratar de um Détournement Abusivo, indica a 

presença da 1ª, 2ª e 4ª Lei, não havendo clareza quanto à 3ª; 

Dilma Adventure: Caso particular de um Détournement Menor que além das 

características da 1ª Lei Universal, também indica a aplicação da 2ª e mostra-se 

ambíguo diante da 3ª e 4ª Lei, não previsto pelo guia; 

Serra Comedor: Numa visão macro, enquadra-se nas definições do guia, pois 

considerando ser um Détournement Abusivo, apresenta elementos que 

enquadram a 1ª e 3ª Lei, mas incerto sobre a 2ª e 4ª; 

Pac-man 30th Anniversary: Outro caso particular de desvio, ainda mais 

peculiar não previsto no guia, pois tende à ambiguidade diante da categorização 

do Détournement em Abusivo e perante a 3ª Lei. Contudo, mostra-se aplicável 

ao relacionar a 2ª e 4ª Lei.  

Recordando que, durante a análise dos jogos selecionados, foi considerado 

que a aplicabilidade da lei está diretamente relacionada com a efetividade do 

détournement. Assim, quanto mais efetivo for o desvio do caso analisado, maior 

a clareza da aplicação da lei e, portanto, mais próximo do grau “3” na escala. 

Nesse sentido, nenhum dos estudos de caso se apresentou totalmente 

efetivo, ou seja, recebendo grau “3” em todos os quesitos classificatórios. Por 

outro lado, em cada caso investigado, encontra-se pelo menos uma das 

características da técnica.  
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Além de que 80% dos jogos considerados na pesquisa, quatro dos cinco 

selecionados, mostraram algum grau de incerteza nível “2” diante dos fatores de 

classificação. Tanto perante as Leis, quanto diante da categorização do desvio.  

Dessa forma, pode-se observar que os resultados indicam a confirmação da 

hipótese principal, tendendo, inclusive, à ambiguidade de interpretação em 

alguns casos. Consequentemente, percebe-se a adaptação do uso do desvio na 

indústria dos jogos.   
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5 CONCLUSÕES 

 

Este capítulo discorre sobre as constatações realizadas neste trabalho, 

durante o processo de investigação do uso da técnica do détournement na concepção de 

jogos digitais. Expõe as considerações sobre as conclusões relevantes que foram 

observadas, identifica as contribuições desta pesquisa e trata das limitações e possíveis 

desdobramentos para trabalhos futuros. 

Conforme as informações levantadas ao longo desse documento, é possível 

concluir que, quando aplicáveis as leis do Guia Prático para o Détournement, a 

concepção de jogos, a partir da modificação de elementos estéticos, pode ser analisada 

como um caso de aplicação da técnica do desvio. 

Diante dos discutidos estudos de caso, observa-se que a popularidade 

desfrutada pela prática de desvios na produção de artefatos, maximizada pelas novas 

tecnologias, favorece o surgimento de um novo cenário que dispersa os princípios que 

antes direcionavam sua utilização. 

A ideia do uso de “imagem” dos situacionistas foi difundida por diversas 

áreas, inclusive pelo Design, que se apropria do viés “visual” para realizar intervenções 

e conceber produtos. Sendo assim, os jogos, desenvolvidos pelo desvio de componentes 

estéticos pré-existentes, chegam a apresentar características propostas pelo guia de 

Debord e Wolman. 

Uma constatação importante, que pode ser observada ao longo do trabalho, é 

que o próprio Debord se apropriou da experiência da pólis grega, desviando os 

elementos passados e pensando nas condições sob o signo das possibilidades do 

presente. Nesse ponto, as formas de expressão se aproximam da paródia-séria, cuja a 

acumulação de itens desviados faz alusão a algum trabalho original, expressando o 

interesse de certa sublimação. Esta combinação de paródia e seriedade possibilita ações 

inovadoras por meio da interação ambígua entre universos diferentes. 

O détournement foi, então, utilizado pelos situacionistas como uma prática 

subversiva, totalmente contra o capitalismo, e a favor da destruição da indústria. 
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Entretanto, a pesquisa mostra que o conceito explorado pelo Movimento Internacional 

Situacionista está sendo deturpado, por conta da sua apropriação na concepção de jogos 

digitais como uma prática de mercado, divulgação e consumo. 

Esses desvios, aplicados na Indústria de Jogos Digitais, resultaram na 

superação da quantidade, variedade e qualidade dos artefatos produzidos. Inclusive, 

modificam contextos já estabelecidos, ora aqueles intrinsecamente significativos, ora 

valorizando aqueles que não tinham importância própria. Observa-se, ainda, que 

parodiam os princípios dos postulados, ao sugerir interpretações ambíguas, talvez não 

previstas pelo guia. 

 

5.1 Contribuições 

 

Foi confirmado, através da discussão dos estudos de caso, que o uso da 

técnica do détournement está permeando a Indústria de Jogos Digitais. Assim, a 

difusão da prática criativa se expande, envolvendo outras áreas do conhecimento 

que se apropriam do conceito para adaptar às suas necessidades. 

Umas das principais contribuições dessa pesquisa é a constatação das 

diversas possibilidades de configuração que o procedimento do desvio, com 

suporte tecnológico, oferece à produção contemporânea. Especificamente, no 

design de artefatos digitais, nativo do ambiente computacional, as modificações 

dos elementos estéticos de jogos existentes são facilitadas nesse meio.  

O trabalho demonstra, também, que as intervenções provocadas em 

componentes dos jogos clássicos, desviando seu sentido original, são frutos de 

um processo escalável, que otimiza o tempo de produção e que causa um certo 

impacto nos usuários. Constatou-se, então, que a contextualização da obra em 

questão é de fundamental importância para compreender o universo de produção 

e pós-lançamento, subsidiando as argumentações durante a análise da 

aplicabilidade da técnica do desvio.  

É cabível destacar, ainda, outra contribuição bastante relevante através da 

utilização do recurso de uma escala classificatória. A definição de níveis de 
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presença das características dos postulados viabilizou identificar a intensidade 

das intervenções, dando suporte às várias interpretações. Ofereceu assim, uma 

alternativa de rigor metodológico para mensurar o desempenho da efetividade do 

détournement, extraindo dados que vão além da concordância ou não de cada 

item.  

Baseado no modelo proposto, a gradação dos valores da escala abrange a 

presença e ausência das características, incluindo um nível intermediário 

referente a não clareza do enquadramento. Conforme observado nos estudos de 

caso, em todos os jogos analisados foi identificada pelo menos a aplicação de 

uma lei em cada caso. Além disso, a maioria apresentou algum nível de 

ambiguidade, não seguindo a rigor os princípios de Debord e Wolman. 

Nesse sentido, nenhum dos estudos de caso se mostrou totalmente efetivo, 

mas os indícios da presença das características da técnica sugerem a utilização 

do détournement durante a criação desses artefatos. 

Em suma, a pesquisa levantou a hipótese que modelos de concepção de 

jogos digitais contribuiriam na propagação do uso do desvio, dando origem a 

produtos que podem ser analisados sobre os postulados das leis do Guia Prático 

para Détournement. Os resultados da investigação nos jogos selecionados 

confirmaram a ideia de que a técnica, aplicada durante a concepção, tende a ser 

distorcida na indústria contemporânea, flexibilizando a aplicação das leis.  

Espera-se ter conseguido contribuir com a comunidade científica através da 

geração de artigos e outras visões acerca do tema, englobando o universo dos 

jogos. 

 

5.2 Limitações e Desdobramentos 

 

A pesquisa se delimitou a entender o processo de concepção de jogos 

digitais, bem como estudar os desvios que o uso de técnicas criativas pode 

influenciar durante o desenvolvimento até sua divulgação. 
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Como ainda não existem tantos estudos especificamente sobre o assunto 

abordado, Détournement em Jogos Digitais, este trabalho teve uma natureza 

exploratória, revelando a tendência da prática de desvios na produção desses 

artefatos. A análise dos estudos de caso propostos, com a abordagem 

classificatória em um seleto grupo, permitiu a visualização da aplicabilidade da 

técnica em certos quesitos, servindo de base para pesquisas futuras. 

Apesar dos exemplos de que a prática do détournement vem sendo utilizada 

na criação desses artefatos digitais, observa-se a necessidade de ampliar os 

estudos e amostras a partir da devida contextualização dos postulados 

situacionistas. 

Seria interessante promover uma pesquisa de longo prazo, com game 

designers atuantes no mercado, a fim de verificar a produção de jogos 

concebidos através de uma metodologia que envolvesse a utilização das leis do 

Guia Prático para o Détournement. A análise e verificação desses resultados 

possibilitariam a geração de dados mais depurados, sobre as contribuições da 

atuação com e sem o recurso dos desvios, permitindo, então, levantar 

informações no que tange os aspectos de tempo de desenvolvimento, qualidade 

do projeto final e o impacto de lançamento causado no público.  

Mais desdobramentos da pesquisa poderiam levar em conta, também, outros 

tipos de jogos, diferentes dos baseados em Plataforma e Labirinto. Assim, seria 

possível observar o comportamento da técnica em diversos grupos que podem 

revelar novas tendências. É pertinente propor, ainda, o desenvolvimento de 

métodos que diferenciassem as modificações dos elementos estéticos de jogos 

que resultam puramente em reuso de componentes, daquelas que dão origem a 

outros, cujo significado está desviado do precursor.  

Por fim, trabalhos futuros podem ser realizados a partir dos jogos que não 

seguem rigorosamente os princípios recomendados por Debord e Wolman 

durante sua concepção e desviam os conceitos elaborados pela Internacional 

Situacionista. Essas intervenções tendem a ampliar as formas de uso do 

Détournement, promover a produção de novos artefatos e favorecer o 

crescimento da Indústria. 
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ANEXO A – ARTIGO PUBLICADO 

 

O findar dessa pesquisa trouxe a publicação de um artigo científico no 

SBGAMES 2011, X Simpósio Brasileiro de Jogos para Computador e Entretenimento 

Digital. Apresenta-se anexo o resultado gerado pelo presente trabalho, esperando que 

venha a servir de contribuição, principalmente, ao Design de Artefatos Digitais. 

Segue abaixo, o respectivo artigo publicado disponibilizado de modo 

sintetizado: 

Artigo Completo Publicado 

MELO, G., COIMBRA, D., NEVES, A., PORTO, G. Détournement em Jogos 

Digitais. In: SBGAMES 2011 X Simpósio Brasileiro de Jogos para Computador 

e Entretenimento Digital. Salvador, 7 a 9 nov. 2011. Anais do X Simpósio 

Brasileiro de Jogos para Computador e Entretenimento Digital. Salvador: 

UNIJORGE, 2011. 

 

 

 


