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RESUMO 

A aceitação e o crescimento da presença cultural dos videogames têm suscitado grandes 

discussões a respeito de suas narrativas e de seu conteúdo artístico. A partir do 

argumento, essencialmente narratológico, de que os videogames são uma mídia 

fundamentalmente narrativa – cuja interação com os jogadores pode ser explicada, em 

sua maior parte, em termos narrativos –, nós postulamos neste trabalho que o universo 

do consumo tem influência marcante sobre as narrativas que se estabelecem através da 

interação entre os jogos e os jogadores. Pretendemos aqui abordar a reconfiguração dos 

espaços sociais que envolvem os videogames e o reposicionamento dos jogadores em 

relação à mídia que consomem devido aos processos produtivos vigentes. Com a 

justificativa da essencialidade da narrativa para a relevância cultural dos videogames e 

após abordar as alterações sofridas pelos modos de consumo destes, analisamos como 

os jogos digitais, de fato, se relacionam com os jogadores, formando identidades e 

novos significados e símbolos. 

 

Palavras-chave: comunicação; jogos eletrônicos – bens de consumo; vídeo games; arte 

narrativa. 

  



 

 

ABSTRACT 

The acceptance and growth of the cultural presence of videogames has incited many 

debates on their narratives and artistry. From the justification of the essentially 

narratological argument that videogames are an fundamentally narrative media – whose 

interaction with players can be explained mostly in narrative terms –, we postulate in 

this work that the universe of consumption has a marked influence over the narratives 

that are established through the interaction between games and players. We intend to 

explore the reconfiguration of social spaces that involve videogames and the 

repositioning of players relative to the media they consume given current productive 

processes. After justifying the importance of the narrative for the cultural relevance of 

videogames and examining the changes videogames’ consumption models have 

undergone, we analyze how digital games actually relate to players, forming identities 

and new meanings and symbols. 

 

Keywords: communication; electronic – consumption goods; video games; narrative art. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Como escreveu Kent (2001), os videogames1, desde Pong, em 1972, se tornaram 

uma febre que afetou as vidas de todos e “mudou o mundo”. Desde então os 

videogames, de maneira lenta e gradativa, se estabeleceram como lócus cultural: uma 

das principais formas de entretenimento infantil e adulto, como uma forma midiática 

categoricamente diversa das que existiam até então e que incluía pressupostos 

inteiramente novos, além de se constituir como uma indústria gigantesca e bilionária, 

que já ultrapassa comercialmente o cinema.2 

 A maturação da indústria de games foi um processo conturbado, que passou por 

diversas crises3, fazendo com que, constantemente, ocorresse a renegociação do papel 

do consumidor, face a essa mídia de entretenimento. Se, em sua gênese, os videogames 

eram experiências que envolviam necessariamente mais de um jogador, eles evoluíram 

de forma a incorporar jogos individuais (que forçaram os teóricos da área a reavaliar 

suas definições de jogo e do competir4) e, mais recentemente, jogos massivos online, 

que tiram proveito das novas estruturas de comunicação e da internet para construir 

mundos e histórias particularmente imersivas. Os videogames, a certo ponto, deixaram 

de ser consumidos em fliperamas (chamados também de arcades), restaurantes e em 

outros locais públicos e migraram para as residências. Se tornaram um utensílio 

eletrônico da casa.  

                                                 
1 Neste trabalho, o termo videogame será utilizado para descrever os jogos digitais em suas diversas 

formas. A palavra “jogo” também será utilizada para se referir a videogames, embora, quando 

explicitamente notado, também possa se referir a jogos analógicos, como os de tabuleiro e esportivos. 
2 Matéria do jornal do Reino Unido The Guardian já em 2009 notava que o ano anterior seria “lembrado 

na história como o ponto em que a indústria britânica de videogames, tornando-se o mercado mais valioso 

de entretenimento de consumo, em que as vendas combinadas de software e hardware passaram da marca 

de £4 bi pela primeira vez: mais que as vendas de DVDs e músicas combinadas, quatro vezes mais que a 

bilheteria dos cinemas” (Tradução do autor.). Bem antes já eram feitas afirmações parecidas em relação à 

indústria de jogos em outras partes do mundo. Nos EUA, por exemplo, já flutuavam noções parecidas em 

2004 (por exemplo, matéria postada no SlashDot, “Game Industry Bigger Than Hollywood”), embora não 

levassem em consideração outros fatores relevantes para o faturamento da indústria cinematográfica, 

como vendas de DVDs e de direitos de transmissão para emissoras de TV. 
3 Uma delas, em 1983, praticamente matou toda a indústria de jogos digitais, que só viria a ser 

ressuscitada com o lançamento do console NES da Nintendo e seu carro-chefe, o videogame Super Mario 

Bros. (1985). 
4 Huizinga (2000), por exemplo, caracteriza o jogo como elemento necessariamente competitivo. Porém, 

com o advento dos jogos individuais (que, embora existentes na época em que Huizinga escrevia, talvez 

não fossem tão relevantes socialmente), a caracterização da competição faz sentido? Existe uma 

competição individual ou se trata de uma mera metáfora para descrever o processo de superação própria? 

A segunda opção parece mais plausível: não há, estritamente, uma competição, mas um desafio de 

superação do sistema colocado. A condição de vitória não é relativa à derrota do outro, mas trata-se da 

resolução do problema colocado pelo jogo. 
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Se antes os jogadores viam os jogos como desafios, passaram a ver os jogos 

como experiências e vivências; não como provas de superação, mas como portas de 

imersão a mundos paralelos. As conquistas nos videogames, que eram mostradas em 

rankings nas telas dos arcades anteriormente, foram individualizadas na migração para 

o lar e, mais tarde, transformadas em medalhas para serem expostas com orgulho pelos 

jogadores em seus perfis online, para que todos possam ver. O jogo, mesmo o 

individual, se tornou uma experiência coletiva. 

 As formas e modificações na maneira como se consome o entretenimento em 

geral, talvez tenham afetado os videogames muito mais do que mídias que não 

dependem, intrinsecamente, tanto da interação com seus consumidores. Uma vez que 

vivemos em uma sociedade marcada pelo consumo, e na qual as identidades são 

construídas e formadas através do consumo de símbolos e signos carregados de 

significados, as relações do jogador com o videogame, dos videogames com o jogador, 

com seu público geral e com a sociedade se alteraram particularmente e tiveram efeitos 

que só muito mais tarde passaram a ser abordados pelos estudos sociológicos e 

comunicacionais.5 

 Esses padrões sociais de consumo definiram também a forma como são 

produzidos os significados dos jogos. Enquanto entretenimento, forma de arte e de 

expressão, os jogos carregam em si, necessariamente, significados sociais, narrativos e 

históricos. Apesar dos esforços acadêmicos para definir os jogos como mídias que, 

fundamentalmente, prescindem de narrativas, o fato é que as formas de jogar, os 

enredos, as maneiras e métodos de consumir videogames foram sempre determinados 

por fatores culturais e sociais. As narrativas estão e sempre estiveram presentes nos 

videogames, assim como estão presentes no consumo de quaisquer outras formas de 

mídia. 

 É óbvio, porém, que asseverar que existem “narrativas” embrenhadas nos 

videogames e que essas narrativas são determinadas primordialmente por fatores 

produtivos não faz avançar a nossa discussão. O papel do comunicador, nos estudos 

sobre jogos, é esclarecer como esses processos de consumo determinaram e determinam 

os olhares investigativos sobre os videogames. 

                                                 
5 É notório que, embora a indústria de jogos exista, no mínimo, desde o começo dos anos 1970, os estudos 

sociais sobre jogos, sobre a interação e sobre seus conteúdos narrativos só ganharam tração a partir dos 

anos 1990. Certamente, é um tanto curioso que os videogames tenham levado tanto tempo para serem 

aceitos como forma de arte. No espetáculo de comédia stand-up Live at the Apollo, o comediante irlandês 

Dara O’Briain comenta sobre essa falta de aceitação social dos videogames: “Eu adoro videogames. Eu 

gosto de dizer isso porque metade da plateia agora me observa e pensa: Jesus, você tem 38 anos!”. 
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 O objetivo deste trabalho é justamente este: determinar como se deram (e se dão) 

os processos de consumo de videogames e como tais processos carregam signos e 

significados que afetam a produção e o design dos jogos, reconfigurando continuamente 

os modos de consumir dos jogadores. Além disso, o propósito mais específico do 

trabalho é esclarecer como o consumo afeta estrutura e instrumentalmente as narrativas 

dos jogos. Com uma compreensão sobre como as narrativas dos jogos são formadas a 

partir dos processos de consumo, poderemos também estudar e avaliar as formas pelas 

quais os jogos produzem experiências e conduzem o jogador através de vivências 

imersivas. 

 Para entender tudo isso, precisamos começar a partir do meio que nos propomos 

a estudar; devemos, primeiramente, entender como se procedeu historicamente a 

evolução técnica dos jogos. Foi necessário, portanto, que avaliássemos não só como se 

dá a formação de significados a partir do design dos jogos, mas também estudar como 

os jogadores, através de seu processo de interação, são capazes de modificar e criar 

novos sentidos a partir do ato de jogar. 

 Os videogames, se por um lado necessariamente carregam discursos e signos 

específicos, por outro são telas em branco, nas quais os indivíduos gravam suas 

impressões. Por meio deles se expressam, se relacionam, se entretêm, se desafiam e 

criam novas histórias. É com essa relação que esta pesquisa se preocupa: com as trocas 

mútuas carregadas de significados que se dão entre os videogames e os jogadores. 

Queremos falar aqui dos “excedentes de saber”6 – na expressão de Bakhtin (1997) –, 

que tornam as trocas entre o meio e o consumidor dos jogos algo único. 

 Se em outros meios a experiência do consumo pode ser transformada em uma 

vivência massificada através da evolução técnica (que permite sua reprodução idêntica 

para milhares ou milhões de pessoas), essa mesma evolução admite que os jogos 

apresentem uma diferenciação cada vez maior. A evolução técnica e tecnológica é capaz 

de liberar os consumidores das amarras a que eram submetidos em seu ato de consumo, 

em seu jogar.  

O jogador, no passado, ao jogar Pac-Man (1980), por exemplo, se via preso em 

um eterno labirinto que mudava minimamente quando seu personagem comia todas as 

                                                 
6 Mais adiante neste trabalho, falaremos sobre como se dá a relação entre os “excedentes de saber”, que, 

para Bakhtin, tratavam do conhecimento a mais tido pelo criador de uma obra de arte. É um conceito que 

pode ser aplicado facilmente, sem muitas adaptações, às mídias tradicionais como a literatura, o cinema e, 

como o próprio autor pretendia, ao teatro. Porém, nos videogames há dois nódulos de conhecimento 

excedente que complementam a formação da obra de arte: o designer e o jogador (que equivaleria ao 

espectador na dramaturgia).  
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pequenas bolinhas que se encontravam no cenário. Ele mesmo, hoje, pode jogar Pac-

Man Championship Edition (2009) e encontrar diversos modos de jogo (e labirintos 

diferentes) pelos quais é capaz de mostrar sua habilidade e capacidade de vencer 

desafios, suas particularidades e individualidades. Também pode, se quiser sair dos 

labirintos “come-come”, jogar uma das entradas da série Grand Theft Auto, em que 

encarnará um criminoso que deve ganhar a confiança de uma máfia. Para isso, terá que 

completar missões que exigirão diversas habilidades, podendo fazer uso de distintos 

estilos de jogo. Nada está pré-definido, a não ser o fato de que o jogador terá uma 

liberdade concreta para imprimir sua personalidade sobre o ambiente. 

 O problema do consumo dos jogos e seu impacto sobre as narrativas e 

experiências que são criadas a partir dele, por conseguinte, não pode ser analisado a 

partir de ideias “datadas” sobre a massificação do consumo. Os jogos, apesar de terem 

se tornado ubíquos e, em certo sentido, serem fenômenos de consumo das “massas”, são 

experiências fundamentalmente individuais (não porque não possam ser experiências 

compartilhadas, mas porque são experiências afetadas pelas ações individuais). Ao 

pretender analisá-los sob uma ótima da “indústria cultural” ou do “consumo de massas”, 

fechamos os olhos para o fato de que o consumo de jogos, por sua própria natureza 

imersiva e por sua interatividade categoricamente diferente de outros meios, depende do 

conhecimento disperso de cada pessoa. 

 Assim, ao observarmos que a interatividade é fundamental na constituição dos 

videogames, as narrativas não são perfeitamente dadas, mas são construídas, ao menos 

parcialmente. Elas dependem sempre daquilo que Hayek (1948), ao falar do 

planejamento econômico e social, chamava de “conhecimento específico” ou 

“idiossincrático”. Em meios massificados, a narrativa – se não sua interpretação – é um 

dado. Não se pode modificar, intervir, alterar de qualquer forma seu conteúdo e sua 

formação. Já no caso dos videogames, apenas a narrativa e as experiências por que se 

passa são fruto de uma negociação entre, pelo menos, duas fontes: o jogo e o jogador. O 

designer pode tentar controlar a experiência para alcançar seus objetivos narrativos. 

Porém, caberá ao jogador utilizar seu conhecimento situacional específico para não só 

intervir e modificar as narrativas, mas para igualmente manipular as narrativas a seu 

modo. 

 Logo, o estudo do consumo dos jogos digitais requer, antes de mais nada, um 

entendimento das teorias ludológicas e narratológicas, que serão abordadas e utilizadas 

como ferramentas e pressupostos conceituais ao longo de todo o trabalho. Outras teorias 
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da comunicação, cultura e autoria serão empregadas para esclarecer e precisar ainda 

mais o que são os jogos (digitais) e qual o seu papel social.  

A pesquisa também abordará os postulados teóricos de alguns autores que 

discorrem sobre a Sociedade de Consumo, uma sociedade na qual, grosso modo, os 

indivíduos deixaram seu papel primordial de produtores e passaram a ser consumidores. 

Assim sendo, as funções de consumidor, agora, determinam qual a posição social de 

cada um.  

Nesse sentido, a identidade dentro da sociedade atual, por conseguinte, não é 

mais um fator de qual a profissão ou a posição de alguém dentro da cadeia produtiva; 

em vez disso, numa sociedade em que o consumo é primordialmente relevante para 

sabermos o que cada um é, consumir videogames não é uma atividade socialmente 

irrelevante ou indiferente, mas passa a ser especialmente importante. 

 Ao delinearmos as premissas das teorias dos estudos sobre jogos e as teorias 

sobre a sociedade de consumo, estaremos em posição para fazer uma ponte entre elas. 

Nossa pesquisa estabelece a hipótese de que os jogos são meios primordialmente 

narrativos e discursivos e que tais narratividade e discursividade estão ligadas às 

maneiras pelas quais os jogos são consumidos. A conclusão é, teoricamente, simples de 

derivar: uma vez que os artefatos culturais que consumimos estão sempre ligados aos 

processos produtivos em nossa sociedade. Contudo, este trabalho tentará mostrar como 

o consumo é capaz de determinar, de maneira particular, o discurso gerado pelos 

videogames. 

 A própria ideia de que os jogos são meios narrativos e discursivos não é uma 

ideia incontroversa. Trata-se de um desenvolvimento relativamente recente nos game 

studies a consideração de que os jogos não podem ser tratados como conjuntos formais 

de regras e que qualquer outra sua qualidade deve ser considerada como secundária. 

Para falar dos jogos como meios narrativos, precisamos reconstruir seu arcabouço 

teórico, só a partir daí, estaremos em posição para abordar como o consumo afeta 

narrativas, experiências, identidades e outras características singulares comprometidas 

pelos jogos. 

 Com efeito, é um terreno cultivado por teorias em formação7, o que pode tornar 

seu estudo um tanto perigoso por conta da incerteza advinda de sua incipiência. Mesmo 

assim, este trabalho pretende dar um pequeno passo na compreensão dos jogos digitais, 

                                                 
7 O fato de que, há poucos anos, a imprensa de games discutia ainda se videogames podem ser arte é 

evidência desse fato. 
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que são um meio que influencia, afeta e faz parte da vida de tantos (inclusive do autor). 

É nosso objetivo, contudo, mostrar que os jogos também são afetados por nós. 

Jogadores que os consomem e assim os influenciam. A nosso ver, uma relação 

interdependente e simbiótica na qual tudo aquilo que os jogos dizem é falado, em 

concomitância, pelos jogadores, que criam universos singulares em cada game com o 

apertar de um botão. 
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2 A EVOLUÇÃO DOS JOGOS DIGITAIS 

Seguindo as postulações teóricas e conceituais de Huizinga (2000) e Caillois 

(2001), neste capítulo serão abordadas as definições formais dos jogos e o que os 

diferencia de outros meios narrativos, como a literatura e o cinema8. A partir de suas 

definições, igualmente, será estabelecido que, embora os jogos não possam ser 

analisados por um aparato conceitual que os coloque puramente como meios 

representacionais (isto é, como narrativas puras), eles devem ser vistos como mídias 

narrativas.  

Tais narrativas se desenrolam de acordo com suas próprias regras, de acordo 

com a intervenção do jogador, que é o único capaz de fazer o jogo acontecer. Assim 

sendo, são estipulados os pressupostos desta pesquisa com base na consideração do jogo 

como “meio real”, como afirma Juul (2005), e como narrativas ergódicas, nos termos de 

Aarseth (1997). O meio real ocorre porque os jogos são formados por regras reais, mas 

se passam em meios ficcionais, enquanto as narrativas ergódicas são aquelas que 

requerem um esforço não-trivial do jogador. Esses fatores convergem para uma 

sensação de imersão do jogador dentro de um universo paralelo fantástico (MURRAY, 

2003), regido por regras apreensíveis e que é verossímil.  

A partir de Frasca (2003a), neste primeiro capítulo, estabelecemos também que 

os jogos digitais ou computacionais amplificam o potencial narrativo por serem capazes 

de ilustrar (ao invés de descrever) mundos paralelos. Ao estabelecer que os jogos (e, em 

particular, os jogos digitais) são meios discursivos e narrativos, pretendemos 

fundamentar a pesquisa das narrativas de jogos em função do consumo.  

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE JOGOS 

 De acordo com Kent (2001), não seria possível pensar no desenvolvimento da 

indústria de videogames sem a base da indústria de “diversões” (em inglês, amusement). 

Os jogos começaram através de máquinas à ficha (coin-op), que cobravam por partida. 

                                                 
8 Não pretendemos aqui alegar que a literatura e o cinema sejam perfeitamente iguais ou mesmo 

comparáveis um ao outro dados outros parâmetros de análise. Contudo, para nossos propósitos aqui, 

pretendemos salientar o ponto específico de que, em contraste aos videogames, a literatura e o cinema 

tem um grau muito menor de interatividade (e, quando apresentam elementos interativos, eles tendem a 

não ter a centralidade para a formação da narrativa que ocorre nos videogames). Logo, não cabe nos 

estendermos acerca de definições específicas desses meios, para além de um contraste com os jogos que 

saliente as características únicas destes. 
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O modelo era usado primeiro em máquinas de pinball sendo, em seguida, adaptado para 

os videogames a partir daí. 

 Um dos primeiros sucessos da indústria da indústria do pinball foi um jogo 

chamado Baffle Ball (1931), que tinha pouca semelhança com os jogos de pinball 

atuais. O Baffle Ball consistia no lançamento de bolas para a mesa de jogo, que 

deveriam acertar em determinados locais para acumular pontos. Ao contrário dos jogos 

de pinball posteriores, o Baffle Ball não contava com os “flippers”, isto é, com os 

bastões na parte de baixo da mesa controlados pelos jogadores e que serviam para 

manter a bola lançada em jogo por mais tempo. A única forma pela qual os jogadores 

podiam controlar as bolas era inclinando todo o gabinete do jogo. (Incidentalmente, 

Baffle Ball também não contava com qualquer meio automático de computar pontos. 

Toda a pontuação deveria ser registrada à mão, o que poderia conferir prêmios em 

diversos bares dos Estados Unidos.) 

 Após o sucesso de Baffle Ball, surgiram diversos jogos parecidos na indústria 

americana, que funcionavam da mesma forma que os jogos digitais dos arcades mais 

tarde funcionariam. Algumas empresas de jogos de azar adaptaram os jogos de pinball. 

Isso foi problemático porque fez com que os jogos de pinball fossem inexoravelmente 

associados a jogos de azar no inconsciente coletivo.9 Isso levou à proibição do pinball 

em diversos estados americanos durante os anos 1940 e 1950. Para contra-atacar a 

noção de que o pinball se baseava apenas em sorte e provar que havia um componente 

de habilidade no jogo (distanciando-o, assim, dos jogos de azar), a criação do flipper foi 

importante, permitindo que o jogador mantivesse a bola em jogo por mais tempo10. 

 Kent (2001, p.67) observa que “novas tecnologias não surgem do nada” e que 

“elas precisam estar associadas a indústrias ou ideias familiares”.11 Dessa forma, não é 

                                                 
9 Essa percepção não é incomum e persiste até hoje no caso dos videogames. No Brasil, por exemplo, os 

produtos relativos a videogame são incluídos na categoria de jogos de azar e sofrem tributação que supera 

100% (cf., por exemplo, a reportagem do G1 que detalha todos os impostos incidentes sobre jogos 

digitais. Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/08/saiba-como-empresas-

justificam-o-alto-preco-dos-videogames-no-brasil.html> Acesso em: 23 set 2014). Para efeito de 

comparação, os jogos digitais são mais taxados do que armas de fogo. Não é objetivo deste trabalho 

disputar esse tipo de noção absurda e datada por parte da legislação brasileira, mas cabe que essa visão 

anacrônica, como veremos simplesmente impede que o país e a maior parte de sua população tenham 

acesso a um dos maiores produtos de entretenimento do mundo. 
10 A categorização do pinball como um jogo de azar (“gambling”, em inglês) era problemática, já que 

convidava novas regulamentações por parte do governo. Para aplacar essas noções, era importante 

introduzir aspectos ao jogo que minimizassem o elemento de sorte e dessem ao jogador uma possibilidade 

maior de controle. Os flippers, os bastões inferiores na tela, garantiam que, com certa habilidade, o 

jogador poderia continuar a jogar e que, assim, o operador da máquina de pinball não ganharia dinheiro 

com um jogo viciado – ao menos essa era a justificativa. 
11 Tradução do autor. 
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de se surpreender que o primeiro grande sucesso dos videogames tenha surgido na 

forma de máquinas operadas a fichas, como as antigas máquinas de pinball. Pong 

(1972), jogo desenvolvido por Nolan Bushnell, foi o primeiro jogo digital a fazer grande 

sucesso nesse modelo. 

 Pong não foi o primeiro videogame (o primeiro geralmente é considerado um 

jogo de computador – que, à época eram enormes máquinas que ocupavam salas inteiras 

– chamado Spacewar!), porém foi aquele que teve uma implementação comercial que 

foi capaz de impulsioná-lo e torná-lo um dos maiores jogos da primeira metade dos   

anos 1970. Não é por acaso, é claro: o consumo é o vetor de produção cultural dentro da 

nossa sociedade. Tecnicamente, foi Spacewar! o primeiro videogame, mas o importante 

para um produto ou artefato cultural não é sua possibilidade de existência técnica, mas 

sua existência enquanto produto cultural que pode ser consumido. Assim, ao adaptar o 

antigo modelo dos pinballs, Pong foi capaz de invadir bares, shoppings e restaurantes 

nos Estados Unidos. Mais tarde, seria convertido em um console doméstico dedicado e 

vendido em um aparelho que pudesse ser conectado às TVs. 

 O conceito de consoles domésticos dedicados seria explorado durante os anos 

1970, mas seria apenas no final da década que encontraria uma implementação bem 

sucedida: o Atari 2600, chamado à época de Atari VCS (sigla que significava “Video 

Computer System”) (KENT, 2001, localização 449-91). O Atari 2600 empregou com 

sucesso a utilização de cartuchos de memória para armazenar os jogos e assim foi capaz 

de levar o entretenimento digital para as casas particulares, removendo dessa forma o 

videogame da dimensão do público para o privado. Os jogos de arcade, porém, por 

contarem com uma superioridade técnica, permaneceriam na vanguarda dos títulos de 

videogame ainda por muito tempo, só sendo superados recentemente. Essa também é 

uma das razões porque a remoção da esfera do consumo de jogos digitais demorou tanto 

tempo para ser levada completamente para dentro das casas – uma transição que só 

aconteceu plenamente no final dos anos 1990 e o declínio dos arcades. 

A empresa Atari, de Nolan Bushnell, havia se estabelecido no ramo de máquinas 

de arcade após o sucesso de Pong e tentou traduzir esse sucesso em uma versão caseira 

de seus títulos para o Atari 2600. Com versões de jogos da chamada “era de ouro dos 

arcades”, como Pac-Man, Space Invaders (1978) e Combat (1977), o Atari 2600 

alcançou bastante sucesso em sua época, até que ocorreu o que é conhecido como o 

crash da indústria de videogames de 1983. As preferências do público simplesmente 
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deixaram de ser os jogos digitais, que passaram a ser vistos como entretenimento de 

baixa qualidade.12 

Coube a uma empresa japonesa chamada Nintendo, que anteriormente também 

se dedicava ao negócio dos arcades, “ressuscitar” os videogames nos EUA. Com uma 

estratégia agressiva de marketing, e o reposicionamento dos jogos em relação a seu 

público (que deixou de ter fundamento nos arcades e em outros locais públicos, e 

passou a ser concentrado dentro dos lares, focando no infantil) e a introdução de um 

“selo de qualidade” para garantir que os jogos não sofreriam de problemas similares aos 

do antigo Atari, a Nintendo foi capaz de introduzir de maneira bem sucedida o seu 

próprio console, o Nintendo Entertainment System (chamado informalmente de NES), 

nos EUA em 1985. O jogo que acompanhava o console, hoje clássico e ainda 

fundamental no cânone dos maiores e mais influentes jogos da história, Super Mario 

Bros. (1985), fidelizou uma legião de fãs do novo meio. 

Não à toa que a idade média do jogador de videogames atualmente é de 30 anos 

(ESA, 2013), o que indica que seu primeiro contato com os jogos digitais ocorreu nessa 

época. De fato, o posicionamento da Nintendo era claro à época do lançamento do NES: 

ao colocar como acompanhamento ao console um robô de brinquedo chamado R.O.B., a 

empresa pretendia capturar o público infantil e inserir seu sistema em lojas de 

brinquedos, que haviam se fechado para empreitadas relacionadas a jogos digitais desde 

o declínio da Atari (KENT, 2001, localização 708-714). 

Efetivamente, foi depois do console da Nintendo que as bases da indústria de 

videogames atual foram estabelecidas. A partir de então, a indústria de videogames 

trilhava dois caminhos interseccionados em suas modalidades de consumo: os 

fliperamas (arcades) públicos, nos quais o consumo dos jogos assumia um caráter 

fundamentalmente diverso daquele que assumiria dentro das casas, onde os jogos 

                                                 
12 O declínio da indústria de videogames nos EUA é geralmente atribuído à baixa qualidade dos jogos 

lançados para o Atari 2600, que não possuía concorrentes entre os consoles caseiros que estivessem à sua 

altura e, assim, levaria a um declínio total da indústria no caso de perda da confiança dos consumidores. 

Um dos jogos mais conhecidos e emblemáticos desse crash foi E.T. the Extra-Terrestrial (1982), 

geralmente considerado um dos piores videogames da história. Foi um dos jogos que recebeu uma das 

maiores campanhas de marketing daquela época, mas que foi simplesmente rejeitado pelos consumidores. 

Seus cartuchos, notoriamente, foram aterrados no Novo México. A indústria, aparentemente, foi pega de 

surpresa por essa mudança brusca nos hábitos dos consumidores, que não enterrou apenas os consoles 

caseiros, mas também matou (provisoriamente) os jogos de arcade. Kent escreveu que “[ninguém] havia 

percebido que o negócio dos arcades havia começado a decair em 1982.” Os donos dos arcades ainda 

acreditavam em seus negócios e pensavam que só precisavam de alguns bons jogos para reerguerem suas 

empresas. Seus investimentos continuaram o que permitiu, apesar da crise, “alguns dos melhores jogos de 

todos os tempos [fossem] lançados entre o final de 1982 e a metade de 1983” (KENT, 2001, localização 

537. Tradução do autor). 
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tinham se estabelecido. O que se pode notar é que, embora a Nintendo também tenha 

produzido anteriormente jogos digitais no formato arcade, suas raízes, enquanto 

empresa de brinquedos japonesa (como indica Kent [2001], a Nintendo já era uma 

empresa quase centenária japonesa que havia começado com a produção de jogos de 

cartas), estavam na produção específica de entretenimento para o lar. Assim, seu 

console de videogame não assumiu o caráter do Atari 2600: se anteriormente os jogos 

caseiros eram vistos como versões “pioradas” do entretenimento que poderia ser 

encontrado nos arcades, a partir de jogos como Super Mario Bros., houve um 

distanciamento entre as duas experiências. De fato, o consumo dos dois tipos de jogos 

digitais, apesar de ocasionalmente se relacionar, sofreu uma cisão completa. Os jogos de 

arcade permaneceriam na vanguarda técnica até o final dos anos 1990, quando 

finalmente os avanços tecnológicos permitiram que as experiências dos consoles de casa 

tornassem essas diferenças irrelevantes, mas sua vanguarda no consumo dessa forma de 

mídia já havia sido perdida irreparavelmente. 

As limitações do modelo eram claras, evidentemente: no caso dos jogos caseiros, 

as limitações técnicas não se traduziam em pretextos para extrair mais “fichas” (ou 

moedas de 25 centavos, nos EUA). Os jogos de fliperama tinham pouco incentivo, dado 

seu modelo de negócio, para manter uma experiência contínua. Eram jogos geralmente 

desafiantes; seu apelo se apresentava na sua dificuldade. Sua dificuldade também se 

traduzia em maior rentabilidade; os designers deviam estabelecer um equilíbrio entre a 

dificuldade percebida como “justa” e o preço dos jogos, já que um jogo exigente demais 

não poderia pedir que os jogadores pagassem mais de seu dinheiro pelo privilégio de 

continuar a jogá-lo. Nos consoles caseiros, operava uma lógica diversa. Embora os 

jogos antigos atualmente sejam vistos como “mais difíceis”13 que os contemporâneos, 

seu processo produtivo o levava a uma lógica diferente. Do jogador, não mais se 

esperava que aprendesse o jogo minuciosamente para que sua habilidade permitisse que 

ele continuasse a jogar por mais tempo ao gastar menos dinheiro; os jogos caseiros não 

necessitavam desses subterfúgios porque não precisavam de pagamento contínuo.  

Abriu-se espaço para grandes aventuras, cada vez mais longas e mais complexas. 

A narrativa dos jogos se modificou fundamentalmente; se antes era privilegiada a 

habilidade pura no jogo do arcade, agora os jogos poderiam ser aventuras alongadas e 

intricadas. Assim, enquanto os jogos eram limitados pelo seu formato, que impedia que 

                                                 
13 Na opinião deste autor, uma impressão errônea. 
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os enredos se aprofundassem e sua jogabilidade se estendesse a diferentes facetas no 

mesmo jogo, os games (do NES em diante) podiam se desenvolver por um caminho 

oposto. O próprio Super Mario Bros., um game de plataforma com diversas fases, 

cenários e possibilidades diferentes de avanço e abordagem de jogo, seria impossível 

nos arcades. Essa tendência narrativa, diferenciada por um choque nas relações de 

produção e consumo, ficou cada vez mais cristalizada em títulos como The Legend of 

Zelda (1986), uma aventura épica em um mundo medievalesco; Metroid (1986), um 

game de ação com diversos caminhos e possibilidades diferentes para se chegar ao final; 

e a série Final Fantasy (1989), um dos precursores do gênero RPG (role-playing 

games) de consoles14. 

O NES e os consoles que seguiram seu desenvolvimento são o que hoje se 

chama de games “tradicionais” ou “hardcore”15. Seguiram seus passos diversos 

aparelhos, como o Master System – que foi extremamente popular no Brasil –, o Super 

Nintendo (sucessor do NES), o Mega Drive, os consoles da série PlayStation, da série 

Xbox, entre outros. Todos esses consoles e os jogos que os definem podem traçar sua 

gênese à quebra das relações de consumo efetivada pela introdução do NES (o que não 

significa que não existissem outros títulos ou plataformas – notadamente os 

computadores pessoais, que eram populares na Europa – que não empregassem os 

mesmos conceitos que foram aplicados nos games do console da Nintendo com 

sucesso). 

A indústria de videogames (e particularmente a de consoles dedicados) 

atualmente só existe seguindo os modelos e paradigmas estabelecidos em 1985. Trata-se 

de um mercado que conseguiu penetração em 51% dos domicílios americanos e em que 

43% dos consumidores acreditam que seu modo preferido de entretenimento oferece o 

maior retorno em relação a seu investimento monetário (ESA, 2013). Trata-se também 

de um mercado que, de acordo com pesquisa da Gartner (2013), tem um valor de quase 

US$ 80 bilhões, sendo, portanto, extremamente expressivo em termos econômicos. 

Completando o total de US$ 93 bi correspondente à indústria de jogos 

atualmente estão os jogos móveis, que correspondem a um quinhão de US$ 13 bi. De 

acordo com pesquisa da Gartner (2013), espera-se que esse valor dobre até 2015. 

                                                 
14 Os RPGs de consoles são como são chamados os jogos de RPG tipicamente japoneses, que, ao 

contrário da tradição dos RPGs ocidentais, geralmente apresentam personagens mais desenvolvidos e uma 

história linear. 
15 Geralmente uma referência ao advento dos jogos “casuais”, que dominaram as plataformas mobile e as 

redes sociais a partir da segunda metade da década de 2000. 
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De fato, os jogos móveis, assim como os games casuais de forma mais geral, têm 

se desenvolvido de maneira espetacular nos últimos anos, levando a uma euforia 

empresarial em torno de seu potencial de mercado. 

Como apontado acima, a ascensão dos consoles deu início a um processo lento e 

gradual de declínio dos arcades e, assim, dos estilos narrativos e de gameplay que os 

marcaram. É um dos argumentos desta pesquisa, contudo, que os atuais jogos casuais e 

móveis herdam essa tradição dos jogos de arcade: suas narrativas relativamente simples 

(frequentemente servindo como meros pretextos para a ação), sua jogabilidade intuitiva 

e rápida e, acima de tudo, sua dependência, enquanto modelo de negócio e consumo, de 

microtransações que, como nos jogos mais antigos, devem convencer o jogador de que 

ele deve ou deseja pagar para manter o privilégio de continuar seu jogo. Se os jogos de 

fliperama estavam praticamente mortos no começo da década de 2000, o final da década 

os ressuscitou na forma dos jogos para celulares e nas redes sociais. 

Nesse sentido, enxergamos uma interconexão próxima entre os tipos e 

enquadramentos narrativos dos videogames e suas características de consumo. As 

narrativas, como abordadas aqui, incluem tanto os traços internos dos videogames 

quanto as formas mais disseminadas de interpretação dessas características, que se 

darão através do consumo dentro da sociedade. Após explicar a importância dos jogos 

como objeto de consumo e seu histórico evolutivo até os dias atuais, passaremos a 

estudar o jogo enquanto objeto e, para isso, precisamos nos voltar para sua definição. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DOS JOGOS 

 Para falar dos jogos, devemos recorrer aos pesquisadores que primeiro 

analisaram a relação da cultura humana com o lúdico. O lúdico não incluía, 

naturalmente, apenas jogos “digitais” (que não existiam até recentemente), mas 

incluíam toda sorte de jogos “analógicos”, brincadeiras e competições. Todos esses 

fenômenos são inter-relacionados, de acordo com o trabalho basilar de Huizinga (2001), 

que tentava estabelecer parâmetros para a análise do fenômeno: 

Numa tentativa de resumir as características formais do jogo, poderíamos 

considera-lo uma atividade livre, conscientemente tomada como “não-séria” e 

exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de 

maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse 

material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de 

limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas 

regras. Promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem-se de 

segredos e a sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por meio 

de disfarces ou outros meios semelhantes (HUIZINGA, 2004, p. 16). 
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 Huizinga reforçava a ideia de que os jogos eram atividades que fugiam à vida 

cotidiana, logo a seguir: 

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

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

acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de 

ser diferente da “vida cotidiana” (HUIZINGA, 2004, p.24). 

 

 Com essas definições, Huizinga colocava as regras como ponto central e basilar 

do que significa o jogo. A questão primordial que se colocava era a consideração das 

regras como o ponto de partida para qualquer análise dos jogos. Com efeito, nas 

postulações do autor, as regras estabelecem os limites e as fronteiras formais entre o que 

é e o que não é o jogo; o limite do jogo é onde se começa a vida ordinária. O cotidiano é 

lócus no qual as regras do jogo não apenas empiricamente não têm valor, mas não 

podem ter valor. Sem a narrativa estabelecida de que as regras devem ser, 

obrigatoriamente, seguidas, não há o que possamos definir formalmente como jogo. Tão 

somente porque as regras vêm estabelecerem o que se deve e o que não se deve fazer 

dentro deles; qual o objetivo, qual a condição de vitória e a condição de derrota. De 

fato, as regras são tão fundamentais para a definição do que é um jogo que diversos 

autores as colocaram no centro de seus estudos.16 

Ao dizer que o jogo é “uma atividade não-séria”, Huizinga (2004) não pretendia 

dizer que alguém não pode levar a sério as consequências de um jogo, ou se deixar levar 

emocionalmente por ele. Para o autor, a seriedade estava ligada essencialmente à 

existência de consequências palpáveis no universo convencional cotidiano das ações 

que são empreendidas dentro do jogo. Logo, é óbvio que o jogo, de acordo com essa 

definição, não é concebido como uma atividade séria: ao vencer um jogo de futebol, os 

gols jamais terão consequências sobre a vida “real” – a não ser pelo próprio fato de que 

a o jogo, através do estabelecimento de sua narrativa (como comentaremos a seguir) 

engendra uma conexão identitária entre aqueles que jogam (ou o observam) e a vida. 

Essa conexão ocorre por conta do próprio fato de que o jogo, enquanto ocorre, deve 

absorver o jogador para dentro de seu universo de forma “intensa” e “total”: os valores 

requeridos pelo ato de jogar devem ser absorvidos para que a atividade se torne 

                                                 
16 A polêmica entre a “narratologia” e a “ludologia”, por exemplo, foi calcada quase totalmente nessa 

discordância: são as regras ou a narratividade que definem o jogar? A discussão se arrefeceu após a 

concessão de que os jogos são meios que possuem ambas as dimensões. Ainda há alguns problemas com 

a resolução do debate, que ainda não define com clareza quais são as relações estruturais entre o que 

definiria “formalmente” os jogos e seus conteúdos “narrativos” ou “psicológicos” (que, assim, estariam 

fora do estudo ludológico). Sobre esse debate, cf., e.g., Frasca (2003). 
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significativa. Em outras palavras, é preciso que, ao jogar, digamos, uma partida de 

futebol, o jogador entenda que o objetivo do jogo é necessariamente importante.  

Nesse sentido, a estrutura formal de regras não é capaz de estipular o que os 

jogadores deverão considerar valioso ao agirem dentro dos limites do jogo; os jogadores 

devem dar esse salto narrativo por conta própria (isto é, a narrativa do jogo deve ser 

tomada como parte do real em certos parâmetros e diretrizes próprias). 

O desinteresse material a que se referia Huizinga (2004), por outro lado, tratava 

não de uma ideia de que o jogo, por exemplo, jamais pudesse trazer consigo qualquer 

interesse externo; na verdade, o ponto central é que não há qualquer produtividade nos 

jogos em si17. Um jogo de pôquer ou um jogo de futebol podem ser objetos de apostas, 

mas jamais o jogo, em si, será lucrativo ou gerará bens ou serviços da mesma forma que 

o trabalho gera. Nós podemos ter objetivos associados a jogos: podemos querer 

desenvolver uma habilidade relacionada a um determinado jogo, ou cuidar de nossa 

saúde ao nos envolvermos em uma partida de esporte – o que não significa que 

nenhuma dessas coisas seja, em si, produtiva (e nem mesmo séria). 

O sentimento de tensão e alegria mencionados por Huizinga, juntamente com a 

tendência dos jogos de promoverem a formação de grupos sociais distintos, mostra que 

não há os jogos sem a dimensão à parte das regras. As regras jamais serão capazes de 

trazer, na sua essência, um conteúdo valorativo. O que ocorre é que o ser humano deve 

impingir seus valores sobre as regras e torna-las valiosas. As regras não criam uma 

narrativa; nossa interpretação dessas regras a cria. Por isso, na vida cotidiana, a bola 

apenas entra na rede quando a chutamos; no jogo, trata-se de um gol, o momento 

ficcional de maior valor dentro da partida. 

Para ampliarmos o entendimento conceitual acerca do jogo, tomamos a definição 

de Juul (2005). Para o autor, segundo o “modelo clássico”, o jogo é: 

1. um sistema formal baseado em regras; 

2. com resultados variáveis e quantificáveis; 

3. onde diferentes resultados recebem valores diferentes; 

4. em que o jogador se esforça para influenciar o resultado; 

5. em que o jogador se sente emocionalmente ligado ao resultado; 

6. e as consequências da atividade são opcionais e negociáveis. 

As seis características do modelo são necessárias e suficientes para que algo 

seja um jogo, o que significa que todos os jogos têm essas seis características e 

que tê-las é o bastante para constituir um jogo (JUUL, 2005, posição 91). 

 

                                                 
17 Não queremos aqui estabelecer qualquer conotação econômica com o termo produtividade, 

especialmente porque trataremos mais adiante do universo do consumo. A “produtividade” aqui é que os 

jogos não são como o trabalho e não possuem um “produto”. Eles podem reorganizar uma distribuição de 

bens, mas não criam novos bens. 
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 Juul, com a sua enumeração de características constituintes do jogo, quebrava 

com a já cansada dicotomia de análise de jogos a partir de teorias estruturais de 

storytelling (ou seja, narrativa) ou de teorias formalistas que colocavam peso demais 

sobre as regras formais. De acordo com Juul (2005), os jogos precisam incluir um 

esforço de cada jogador para influenciar o resultado, além da ligação emocional do 

jogador àquilo que transcorrer durante a partida. Isso abre a perspectiva para a dimensão 

psicológica e narrativa dos jogos. Se os jogadores precisam estar, necessariamente, 

investidos a um resultado (outcome), o jogo deve apelar para valores compartilhados 

pelos indivíduos. A indiferença, neste prisma, não é uma opção. As regras do jogo 

sempre contam, essencialmente, alguma história que torna o jogo um artefato cultural 

valioso e não digno de desprezo. Há, nas palavras do próprio Juul, a criação do “meio 

real” (half real), um espaço ficcional, ligado ao mundo real apenas pela fronteira das 

regras. 

 Essa definição se coaduna facilmente com a definição anterior de Caillois 

(2001), cuja acepção dos jogos incorporava, justamente, o elemento ficcional gerado 

pelo lúdico. Os jogos, para o autor, por conseguinte, eram uma atividade: 

1) Livre [voluntária]; 2) separada [no tempo e no espaço]; 3) incerta [seu curso 

não pode ser determinado, nem resultados podem ser alcançados de antemão]; 

4) improdutiva [não gera mercadorias nem bens – apesar de, às vezes, transferi-

los]; 5) governada por regras [convencionadas, que suspendem as leis 

ordinárias]; 6) fictícia [um faz-de-conta acompanhado da consciência de uma 

segunda realidade, contrária à vida real] (CAILLOIS, 2001, p. 5-6) 

  

A explicitação do sexto ponto é o trecho mais singular da definição de Caillois. 

Ela coloca os jogos dentro do escopo da análise narrativa. 

Os autores da linha dos game studies (dentre os quais Juul, Frasca e Aarseth se 

destacaram, entre outros) estavam certos das limitações no estudo dos jogos a partir de 

categorias narrativas, como se não importassem os meios de propagação dessas 

“histórias”. Como afirmou Frasca (2003a), a narratologia pretendia estudar os jogos 

“com um conjunto de teorias (...) independentes do meio de representação”. Isso é 

simplesmente impossível; os jogos não são apenas meios representativos neutros, eles 

englobam características (o jogar) que alteram fundamentalmente (como veremos a 

seguir) a dimensão narrativa dos jogos.  

Contudo, é ainda mais difícil pensar em jogos sem incluir o componente 

narrativo, em que as regras não criem uma narrativa valiosa para o jogador; o elemento 
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lúdico está ligado ao desenvolvimento narrativo, ao desenvolvimento de vivências e 

experiências interligadas em suas estruturas aos códigos culturais da sociedade. 

Dessa forma, os jogos são conjuntos de regras que formam uma dimensão à 

parte da realidade; regida por regras artificiais e negociadas, mas obrigatórias; e cujas 

regras precisam estar alicerçadas em um arcabouço social que as valorize, criando sua 

narrativa e moldando a maneira pela qual o jogo, enquanto construção coletiva (não há 

jogos em que só há um nódulo de formação de sentido, como veremos mais à frente). 

Tal narrativa natural dos jogos será analisada a seguir. 

 

2.3 A NARRATIVA DOS JOGOS 

Refletir sobre a narrativa dos jogos suscita discussões que contemplem o seu 

caráter essencialmente lúdico. Assim sendo, tomamos a abordagem de Santaella (2001) 

ao apresentar o caráter lúdico de diversas formas de expressão: 

Um elemento motriz e comum a todas [as] criações, que brotam dos arcanos do 

psiquismo humano, está no lúdico, na capacidade para brincar, no dispêndio, 

sem finalidade utilitária, da energia física e psíquica acumulada. (...) Aliás, 

trata-se de um potencial que parece aumentar na medida mesma da 

inteligência. Não é por acaso que o humano, único animal que chora e ri, foi 

capaz de transmutar a brincadeira em jogo, em arte, em música, em poesia, 

todos eles brincadeiras codificadas (...) (SANTAELLA, 2004, p.1). 

 

A autora, com essa abordagem, não estabelece nenhuma diferença categórica 

entre os jogos e quaisquer outras formas de expressão. Suas postulações os colocam 

como criações fictícias, equivalendo jogos, música e poesia como “brincadeiras 

codificadas”. 

Provavelmente, o que se faz necessário aqui é o estabelecimento da distinção 

entre “brincadeiras” e “brincadeiras codificadas”, uma vez que tal diferença não é 

imediatamente visível nos estudos sobre jogos. As brincadeiras, como os jogos, criam 

uma narrativa, mas carecem de uma estrutura realizada a partir de regras que as definem 

de maneira competitiva, estipulando objetivos de vitória ou derrota (colocando-as como 

desejáveis ou não). Vale ressaltar aqui que o “play”, na língua inglesa, pode englobar 

tanto o brincar como o jogar. Essa ambiguidade linguística não significa que se tratem 

de fenômenos iguais; indica somente que possuem algumas características essenciais 

compartilhadas. 

A ideia de analisar os jogos como representativos mais ou menos neutros foi o 

cerne da discussão entre os chamados “narratologistas” e os “ludologistas” (ou 

narratólogos e ludólogos) no final dos anos 1990 e no começo dos anos 2000. Como 
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Frasca (2003a) definiu, os narratologistas estariam interessados em uma análise das 

teorias narrativas “independentemente do meio de representação”. Ou seja, as 

características intrínsecas do meio importariam menos do que as características 

fundamentais que formam uma narrativa. Era a essa posição que os ludologistas, na 

tentativa de construir seu campo teórico, tentavam rechaçar. Eskelinen (2004), por 

exemplo, caracterizava a desnecessidade de falar dos arranjos ficcionais dos jogos da 

seguinte maneira: 

Por sorte, explorações teóricas à parte, as pessoas normalmente são muito boas 

em distinguir entre situações narrativas e situações de jogos: se eu jogo uma 

bola em sua direção, eu não espero que você a derrube e espere até que ela 

comece a contar histórias (ESKELINEN, 2004).18 

  

Como observa Simons (2007), porém, há uma grande diferença entre o fato de 

arremessar uma bola e recontar esse fato. Essa distinção sutil naturalmente mostra que, 

embora os jogos não possam ser considerados irrelevantes para a análise de uma 

narrativa, as narrativas podem ser analisadas em suas características essenciais se 

estiverem presentes em jogos. 

 Em outras palavras, a estrutura formal dos jogos não deve ser desconsiderada em 

uma análise narrativa dos jogos os jogos não são meros meios representacionais. As 

histórias devem ser analisadas de maneiras diferentes a depender de seu meio de 

expressão (uma narrativa convencional pode ser expressa em peça de teatro, filme, série 

de tevê, livro etc; cada um desses veículos possui suas particularidades intrínsecas). 

Muito embora dizer que o meio de representação deve ser levado em conta não 

signifique que os jogos não devam ser analisados em seu conteúdo narrativo, porque 

apesar de suas bases conceituais serem as regras formais, os jogos são formados por 

mais do que elas; são formados pela “conexão” emocional da qual falava Juul (2005) e 

estabelecem um “faz-de-conta”, como afirmava Caillois (2001). 

 Isso não ocorre por acaso. Seguindo Huizinga (2004), Ranhel (2009) afirma que 

os jogos seriam anteriores às narrativas, no entanto possuiriam propósitos similares. As 

narrativas, desde seus primórdios, serviam para estabelecer algum tipo de história e de 

lição, que teria que ser extrapolável a partir de uma experiência passada (factual ou 

mítica). Isso porque as narrativas convencionais sempre olham para o passado, visto que 

o seu desenvolvimento nunca ocorre no presente. Os jogos, por outro lado, servem, 

desde sua gênese, para estabelecer vivências e experiências. O universo e os limites dos 

                                                 
18 Tradução do autor. 
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jogos criam uma ficção participativa, dentro do presente. Com a imersão dos jogadores 

num mundo diferente, que é produzido pelo ato de jogar, cria-se uma história 

participativa, a partir da qual é possível extrapolar ainda mais conclusões, quando 

comparado a uma narrativa contada e voltada para uma experiência passada. 

 Logo, não é absurdo falar que jogos estabelecem uma narrativa a partir do 

próprio fato de existirem19. Suas regras estabelecem um “faz-de-conta” e uma 

experimentação sequencial que é interpretada com recurso aos valores culturais pré-

existentes. As narrativas, portanto, não são meros acessórios dentro dos jogos, mas 

partes integrais – isto é, integralmente parte da experiência antropológica do jogar - 

desde seus primórdios. 

 A avaliação dos jogos ocorre necessariamente através do recurso a determinada 

visão de cultura e de sociedade. A visão, por exemplo, de que “competir é bom” é 

primeiramente ligada ao arcabouço cultural e, a partir desse ponto, já começa a construir 

os fatos que se encaixem na narrativa da positividade da competição. 

 Pensando em termos mais sensoriais, é difícil que não tragamos os jogos, até 

mesmo os mais abstratos, para os termos narrativos aqui postulados. Mesmo jogos 

estritamente abstratos, como Tetris (1989), são referidos a partir de um conjunto de 

termos que conotam ideias externas a si. As peças de Tetris, que caem do céu, são 

chamadas “tetrominos”, em referência aos dominós do clássico jogo analógico20. 

 Como Ranhel (2009) afirma, os jogos digitais (ou, em seus termos, 

“computacionais”) são o espaço onde os dois polos – narrativa e jogo – se encontram. É 

evidente que, em seus tipos ideais (isto é, em suas formas mais puras), narrativa e jogo 

se excluem; há vários exemplos de jogos “puros”, nos quais não há narrativa ou em que 

ela se trata apenas de um mau pretexto para a ação. Nesses jogos, a narrativa é gerada, 

                                                 
19 Claro, isso não ocorre em todos os jogos. Há jogos “puros” sobre os quais seria difícil afirmar que há 

uma narrativa que os envolva (e.g., dominó, damas). Contudo, é interessante notar que vários jogos 

envolvem suas regras em elementos sensíveis, dando a eles um caráter narrativo mesmo que tenham 

pouco conteúdo em termos de “história” (por exemplo, as peças de um jogo de xadrez, que fazem 

referências à hierarquia monárquica e militar). No caso dos videogames, é produtivo observar um jogo 

como Threes! (2014), que é nada mais que um quebra-cabeças numérico, em que o objetivo é combinar 

peças de números iguais. Contudo, os desenvolvedores deram a cada peça de Threes! um design 

diferente, com uma voz diversa e uma pequena história própria. Adicionaram elementos narrativos para 

tornar o jogo mais atrativo. 
20 Apesar da ênfase que damos aqui aos elementos do jogo que se conectam às percepções dos jogadores 

(necessariamente ligadas a um contexto social), não pretendemos dizer que as narrativas estejam 

necessariamente ligadas a esses fatores. Como Simons (2007) observa, o fato de arremessar uma bola em 

si não é narrativo, mas recontar esse fato é. Logo, embora Tetris e outros jogos “puros” não contenham 

em si uma “história”, o fato de jogá-los pode estabelecer um sequenciamento narrativo. Não obstante esse 

fato, quanto mais elementos “narrativos” explícitos estiverem presentes no jogo, a narrativa tenderá a ser 

tanto mais complexa. 
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portanto, de baixo para cima. A história, a vivência e a experiência vão surgindo 

literalmente do fato de jogar. Um jogador de Pac-Man apenas percorre um labirinto 

abstrato, cujas limitações nós conhecemos de antemão. Porém, seu percurso, suas 

decisões, quais inimigos serão ou não derrotados e quantas fases o jogador será capaz de 

percorrer são todas questões em aberto e elas formam a narrativa criada a partir do 

jogar. O sequenciamento de fatos é arranjado a partir da imersão e depois pode ser 

recontado como uma narrativa tradicional21. 

 Já as narrativas clássicas são geradas de cima para baixo. Seus rumos já são 

dados de antemão e cabe a nós os aceitarmos. O que não significa que não haja 

investimento ou alguma forma de imersão dentro da narrativa convencional, 

evidentemente. Apenas significa que não há agência22 daquele que “consome” essa 

obra. 

 A inteligência artificial do computador puxa esses dois polos para um ponto 

central. Sendo capazes de simular espaços e comportamentos, os computadores são 

capazes de transpor uma narrativa tradicional e puxá-la do topo, onde ela é formada, e 

dar agência a seu consumidor, transformando-o em um interator23. Jogos com narrativas 

dadas e relativamente lineares como os Massive Multiplayer Online Role-Playing 

Games (e.g., World of Warcraft) dão agência a seus jogadores na medida que retiram a 

previsibilidade das ações de seu enredo. Inversamente, jogos mais puros (em grau), por 

não trazerem uma narrativa explícita, tiram parte da agência do seu jogador para prover 

interações mais significativas. 

 Todas essas distinções, porém, são menos categóricas do que graduais. Os jogos 

carregam em si estruturas narrativas, mesmo que não sejam meios representacionais por 

excelência. A representação do jogo não se dá em função da observação, mas em função 

da interação. A história criada e formada pelo jogo (tanto no caso de já haver uma 

história prévia no jogo com a qual o interator deve lidar quanto no caso de narrativas 

apenas procedimentais – geradas no próprio ato do jogo) existe em função do jogo e do 

seu desenrolar. A representação do jogar é o próprio objetivo do jogo e a narrativa se 

molda em função da própria narrativa. 

                                                 
21 Pelo termo “tradicional”, não pretendemos sinalizar qualquer conteúdo narrativo, mas apenas do 

sequenciamento tradicional de meios narrativos como a literatura, com seu maior grau de rigidez em 

relação aos jogos. Não pretendemos aqui invocar qualquer gênero de narrativa (ou, mais especificamente, 

literatura).  
22 Que, de acordo com Murray (2003), abarca a sensação de interatividade e possibilidade de fazer 

escolhas significativas em determinado contexto. 
23 Novamente de acordo com Murray (2003), é aquele que interage com uma interface e possui agência e 

está imerso naquele mundo de regras peculiares, em suspensão de descrença (p. 101-25). 
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 Logo, não é possível analisar os jogos como narrativas e ignorar seu meio de 

representação porque este impõe certas unicidades à elaboração da narrativa. As 

narrativas estão, inexoravelmente, ligadas a experiências que se desenvolvem nos 

limites do jogo. A narrativa, dessa forma, se torna importante para quem está dentro do 

jogo, porque o jogador depende dela para tomar sua decisão, de acordo com seus 

valores e seu investimento emocional naquela competição.  

 Em suma, a perspectiva adotada por este trabalho será narratológica. 

Entendemos aqui a centralidade da narrativa para a constituição das experiências de 

consumo dos videogames. Isso não significa que todos os jogos sejam essencialmente 

narrativos24. Significa, apenas, que as experiências e os espaços sociais que envelopam 

os videogames no contexto atual são altamente dependentes das narrativas que os 

envolvem. E dada a centralidade da narrativa dos videogames, a análise que se seguirá 

tratará especificamente das mudanças de contextos narrativos que ocorrem nos 

videogames por conta das mudanças dos contextos de consumo.  

 

2.3.1 O problema da imersão 

Murray (2003) afirma que a imersão é “como mergulhar na água”, é o contato 

com um ambiente novo e diferente. É uma espécie de empatia, algo que nos transporta 

para fora de nossos corpos. Nesses mundos externos, porém, nós somos 

hipossuficientes. Não estamos habituados àquelas novas regras vigentes e não podemos 

fazer tudo aquilo que desejamos no ambiente. Porém, o “truque” de poder definir, ao 

menos, “se” e “quando” vamos executar as tarefas que de nós são esperadas para 

concluir a narrativa definem que temos um grau de agência mais alto e que estamos, 

necessariamente, mais imersos e investidos por conta da interação. 

De fato: o jogo é imersivo (transporta o jogador para outro universo 

intrinsecamente) porque o jogo é, a todo momento, ressignificado pelo jogador. Seria 

trivial observar que aquele que consome qualquer tipo de narrativa, o tempo todo, 

reinterpreta e atribui novos significados ao que observa ou lê. Isso também ocorre nos 

jogos, mas neles sobrevém uma ressignificação através do processo do jogar, que não 

altera simples percepções do que se passa, mas é capaz de fazer modificações no mundo 

de que se participa. Assim, o sequenciamento de eventos dentro do jogo (que podem ser 

                                                 
24 Salientamos que o conceito de narrativa que exploramos aqui envolve o sequenciamento de 

experiências em conjunção com elementos sensíveis presentes no próprio jogo. 
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contáveis mais tarde, como afirma Klastrup [2003]) cria uma vivência narrativa (story-

living), que pode ser descrita pelo conceito do ergódico de Aarseth (2003). 

Jogos, assim, de acordo com o conceito explorado por Aarseth, são narrativas 

ergódicas porque necessitam de um esforço ou habilidade para serem atravessados: 

Na literatura ergódica, um esforço não-trivial é necessário para permitir que o 

leitor atravesse o texto. Para que a literatura ergódica faça sentido enquanto 

conceito, é necessário também que exista uma literatura não-ergódica, em que 

o esforço para atravessar o texto seja trivial, sem responsabilidades extras 

colocadas sobre o leitor a não ser (por exemplo) o movimento dos olhos e o 

passar arbitrário ou periódico de páginas (AARSETH, 1997, p. 1, tradução 

nossa). 

 

A “literatura” (isto é, a narrativa) se desenrola a partir da transposição das 

habilidades do jogador para dentro do jogo. Dessa maneira, é forçoso concluir que sua 

imersão é condição sine qua non para o acontecimento do jogo e o surgimento de sua 

narrativa, que é irradiada através das ações do jogador dentro do universo de jogo e 

através da interpretação externa dessas ações. 

Entre as discussões promovidas pelos ludologistas, que pretendiam separar jogos 

e narrativas como campos sem intersecção fundamental, está a ideia de que as narrativas 

são voltadas a “observadores externos” em vez de “jogadores envolvidos” que se 

importam com “o que acontecerá” e não com “o que aconteceu” (FRASCA, 2003b). Ao 

prosseguir nessas distinções, Frasca tentava estipular que os jogos estão preocupados 

não com uma narrativa em si, mas no desenrolar de uma experiência produzida no 

presente e que antecipa o futuro. 

Apesar dos argumentos um tanto exagerados25 dos ludologistas, porém, não se 

trata de uma distinção categórica, mas de grau; é evidente que, para aqueles que 

assistem um filme pela primeira vez, seu final não é certo ou determinado e há um 

investimento na trajetória do personagem. Ao ler um livro, ver um filme ou assistir uma 

peça de teatro, é perfeitamente plausível que o leitor ou espectador se surpreenda, se 

choque, se entristeça ou se empolgue com o destino de um personagem, o que denota 

seu envolvimento narrativo. Como afirma Ryan (apud SIMONS, 200726): 

Quando compomos uma narrativa, especialmente uma narrativa baseada na 

memória, normalmente tentamos representar “como as coisas se tornaram o 

que são” e o final prefigura no começo. Mas quando lemos uma narrativa, 

mesmo aquelas em que o final é apresentado antes do começo, adotamos o 

                                                 
25 Aarseth e Eskelinen (apud Simons, 2007) falam, por exemplo, do “imperialismo”, “colonialismo 

acadêmico” e “fetichismo por histórias” dos autores da narratologia. 
26 Texto disponível em: http://gamestudies.org/0701/articles/simons. Acesso em: 10 de ago. 2014. 
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ponto de vista dos personagens que vivem o enredo como seu destino. A vida é 

vivida prospectivamente e contada retrospectivamente, mas seu recontar 

narrativo é novamente vivido prospectivamente. A imersão, assim, é 

determinada pela possibilidade representacional dos jogos e, dessa forma, é 

possível concordar que a imersão possível nos jogos é, via de regra, maior do 

que em outras mídias. 

 

 Como dito acima, os jogos concedem e retiram maior agência aos jogadores a 

depender de seus objetivos narrativos. Dessa maneira, haverá sempre um investimento e 

uma simbiose natural entre os objetivos do jogador e os do personagem do jogo, uma 

vez que suas ações estão formalmente interligadas. Mesmo que haja esse tipo de 

investimento em mídias como filmes (e podemos verificar empiricamente que existe), 

não há uma ligação básica entre as ações do espectador e do protagonista. Há, porém, 

uma ligação entre o jogador e o personagem; essa ligação, da mesma maneira que cria 

uma história com o desenrolar e o jogar, também, retrospectivamente, é capaz de criar 

uma narrativa envolvente que pode ser contada. 

 Para Simons (2007), o truque é que os jogos conseguem fazer o jogador 

acreditar que existe uma agência real. Para ele, os jogos não precisam necessariamente 

dar o poder ao jogador para fazer mudanças contingenciais que alterem o rumo da 

narrativa de forma aleatória, mas apenas dar a impressão de que o fazem, através da 

interação com determinados objetos (à exclusão da interação com outros), tornando o 

diálogo com certos personagens essencial para o avanço na trajetória do jogo etc. Essa 

crença na existência da agência, contudo, só existe porque há um laço fundamental que 

jamais é quebrado, não importa qual seja o jogo: mesmo no jogo que reproduza a mais 

linear das narrativas, existe a interação e o próprio fato de que sem a intervenção o jogo 

não ocorre para ligar o destino do personagem ao do jogador. 

 É dessa forma que os jogos são capazes de propiciar a imersão: mesmo com o 

irrealismo necessário à circunscrição da agência para o contar de uma história num 

ambiente ainda considerado como jogo, ele permanece um ambiente verossímil, como 

afirma Sato (2009). Seu sistema de símbolos e signos é capaz de absorver o jogador 

porque possui uma responsividade que emula o real e que possui regras consistentes 

dentro de suas fronteiras. Assim, o jogo acontecerá inescapavelmente de acordo com a 

interação e essa interação levará a uma grande medida de imersão. 

 O jogo digital, especificamente, é capaz de ser imersivo porque ele consegue 

adentrar facilmente no domínio do fantástico. Ele necessariamente transporta o interator 

e o coloca dentro de um ambiente no qual, se sua agência é limitada, só sua intervenção 

é capaz de avançar os acontecimentos. O real transcorre sem nossa intervenção; o real 
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transcorre mesmo através de nossa omissão e nós devemos buscar nos posicionar em 

relação ao real. O jogo, não; o jogo é sempre relativo ao jogador. O jogo não ocorre sem 

a participação ativa do jogador. Mesmo jogos multiplayer, nos quais o jogador, 

dependendo de sua função (dentro de um time, por exemplo), poderia até ser 

descartável, não há o acontecimento do jogar se o jogador se omitir. O jogo 

simplesmente não ocorre para um participante, por sua recusa em tomar parte daquela 

situação e não se pode dizer que a narrativa continuou dessa maneira. Por outro lado, a 

narrativa de um filme ocorre com ou sem intervenção do espectador, com ou sem sua 

imersão (que se dá em bases diferentes da imersão dos jogos, que estará sempre 

relacionada à simbiose entre os interesses do jogador e do personagem). 

 O jogador é capaz de imergir-se muito mais facilmente pela representação, 

através do computador e da inteligência artificial, de comportamentos não-literais. O 

jogo jamais descreve, ele mostra. O jogo ilustra em vez de explicar. As narrativas mais 

persuasivas e interessantes para os indivíduos são aquelas que são capazes de expressar 

sentimentos pelos seus aspectos relacionais. Isto é, não há como descrever a felicidade 

além da explicação tautológica de que se trata do “estar feliz”. O mesmo vale para 

outras sensações, que nós experimentamos e sabemos o que são em relação a 

comportamentos e estados que associamos a essas posições. Na literatura, a linguagem 

não-literal serve a esse propósito: ela transporta o leitor a um universo em que os 

personagens não vão afirmar seus sentimentos e sensações, mas vão tentar mostra-los. 

Num jogo digital, porém, há a facilidade da representação visual e sonora de um mundo. 

Há, inclusive, a conexão forte entre o jogador e o protagonista através do controle direto 

daquele sobre este. Assim, o transporte para a realidade fantástica é completado. Esse 

universo não-literal criado pelo jogo se narrativiza e é capaz de expressar emoções, 

sentimentos e valores através do próprio fato de que é uma representação visual, sonora 

e de controle sobre um universo a que jamais teremos acesso. 

 

2.4 A FORMAÇÃO DA NARRATIVA A PARTIR DO CONSUMO 

Até este ponto, avançamos no argumento de que os jogos são sistemas de regras 

formais capazes de criar um universo à parte que é influenciado e moldado pelo jogador 

e que, assim, pode ser caracterizado como ambiente representativo. A interação que 

estabelece a fronteira dos jogos em relação a mídias narrativas tradicionais também 

trabalha para que haja um grau de imersão mais alto que é necessário para que o jogo 
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ocorra. A narrativa criada pelo jogo, aliada ao grau de investimento necessário para que 

o jogo transcorra (exigindo um esforço não-trivial, como afirma Aarseth [1997]) causam 

imersão. Os jogos, como afirma Juul, criam um universo meio real (JUUL, 2005), no 

qual os jogadores interagem com regras que os constringem, mas essas regras são 

aplicadas a mundos ficcionais, criando suas histórias. 

O esforço deste trabalho tem sido duplo: situar o campo de estudo dos jogos 

(digitais), ao mesmo tempo em que evitamos falsas dicotomias e conceituações (que, 

talvez pela relativa incipiência das explorações acadêmicas sobre o assunto, têm sido 

frequentes). A ideia de que a narrativa é construída por uma intersecção com o 

espectador não é exclusiva aos videogames, por exemplo. Ela já era explorada por 

Bakhtin (1997): 

A representação, é verdade, aproxima-se da arte, da ação dramática 

precisamente, mas é só com o aparecimento de um novo participante, exterior, 

não envolvido pela representação - o espectador, que começa a admirar a 

representação das crianças do ponto de vista do todo do acontecimento da 

representação, que é portanto seu contemplador dotado de uma atividade 

estética e é, parcialmente, seu criador (por tê-la transposto a um novo plano, 

estético, e convertido num todo estético significante) – não obstante, com isso 

o acontecimento inicial se transforma, enriquece-se de um elemento – do 

espectador-autor - o que acarreta a modificação de todos os outros elementos, 

na medida em que estes são integrados a um novo todo: as crianças que 

representavam são agora heróis, em outras palavras, estamos diante de um 

acontecimento que já não é representação e sim teatro embrionário, ou seja, um 

acontecimento artístico. O acontecimento voltará a ser uma representação se o 

participante, renunciando à sua função estética, deixar-se envolver por ela, pelo 

fato de haver ali uma vida interessante para ser vivida, e começar a participar 

dela na qualidade de segundo viajante ou de bandido, embora seja necessário 

bem menos para anular o acontecimento artístico - basta que o espectador, 

mesmo permanecendo empiricamente em seu lugar, identifique-se com uma 

das personagens em particular e que, formando um só todo com ela, trate de 

viver essa vida imaginária (BAKHTIN, 1997, p. 91). 

 

 Mesmo com a identificação do espectador com o personagem no palco de um 

espetáculo de teatro, o fato sempre permanecerá que a participação do jogador é 

fundamentalmente maior: 

O leitor, mesmo que fortemente envolvido no desdobrar de uma narrativa, é 

impotente. Como um espectador em um jogo de futebol, ele pode especular, 

conjecturar, extrapolar e até mesmo proferir xingamentos, mas ele não é um 

jogador. Como um passageiro em um trem, ele pode estudar e interpretar a 

mudança do cenário, pode descansar seus olhos onde quiser e até ativar o freio 

de emergência para sair, mas não tem a liberdade de mover os trilhos em uma 

direção diferente. Ele não tem o prazer do jogador de influenciar: “Vamos ver 

o que acontece quando eu faço isso.” O prazer do leitor é o prazer do voyeur. 

Seguro, mas impotente. O leitor do cibertexto, por outro lado, não está seguro 

e, portanto, pode-se argumentar, não é um leitor. O cibertexto coloca o leitor 

em uma situação de risco: o risco de rejeição: o esforço e a energia exigidos 
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pelo cibertexto de seu leitor o levam da interpretação para a possibilidade de 

intervenção (AARSETH, 1997, p. 4).27 

 

 É evidente que, deste modo, os jogos são meios narrativos e discursivos. Eles 

são capazes de apresentar histórias, personagens, enredos, encadeamentos. São capazes 

de colocar os jogadores em posição de intervenção em sua história; se não de forma 

plena, de forma que seja relevante para seus interesses enquanto participante imerso. A 

partir de suas vivências e experiências, formam narrativas relevantes internamente e 

interessantes para o observador externo. 

 Todas essas estruturas são interessantes de serem analisadas por si só e, de fato, 

há uma literatura crescente que pretende tratar desses assuntos numa perspectiva isolada 

e mais abrangente.  Contudo, esse não é o objetivo deste trabalho. 

 O objetivo que ancora a nossa reflexão é o de analisar a formação das estruturas 

narrativas a partir do fato inegável de que os videogames são produtos e como produtos 

podem e devem ser pensados no seu alicerce de consumo. Assim, ao elencarmos as 

características principais dos jogos, estamos em posição de isolá-las e coloca-las em 

contato com as teorias que tratam da sociedade de consumo. 

 Logo não é leviano afirmar que os jogos são afetados pelos modos, pelos locais e 

pela cultura de consumo. A recente ascensão (e o declínio mais tarde) dos jogos free-to-

play ou freemium – encabeçados pela desenvolvedora Zynga e títulos como FarmVille 

(2009) – ilustra até onde vai a submissão da narrativa dos jogos à estrutura do consumo. 

São jogos que quebram a quarta parede ao pedir para que o jogador intervenha neles não 

através do ato de jogar, mas do ato direto de consumir – através da compra de 

ferramentas, power-ups, novos estágios etc.  

Ora, se o jogo, autocontido, é capaz de gerar uma narrativa imersiva, os jogos 

freemium colocam boias nos braços dos jogadores para que eles emerjam desse universo 

à parte. O videogame, de acordo com essa visão, não precisa dispor de regras e 

conteúdos iguais para todos os jogadores; visto que os conteúdos não variam apenas de 

acordo com a agência do jogador, mas também de acordo com o quanto ele deseja 

pagar. 

 Claro que essa não é a única maneira pela qual o âmbito do consumo invade o 

terreno do jogo. Há uma complexidade palpável nesse olhar. São características outras e 

mais abrangentes e são elas que nos movem e nos inquietam na direção do nosso objeto 

de estudo. Assim sendo, exploraremos exemplos e analisaremos como a cultura e a 

                                                 
27 Tradução do autor. 
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Sociedade do Consumo afetam os jogos em sua faceta narrativa. Porém, primeiro é 

necessário fazer uma exposição e elaboração acerca dessa sociedade na qual o consumo 

alicerça todas as relações sociais. É justamente o que faremos no próximo capítulo deste 

trabalho. 
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3 O CONSUMO ATRAVESSA OS JOGOS 

O consumo, de acordo com Canclini (2008), é o conjunto de processos 

socioculturais que envolvem a apropriação e os usos dos produtos. Como processo, o 

consumo não é apenas um fenômeno particular, mas um exercício contínuo que produz 

sentido, através da ressignificação daquilo que é consumido.  

Com essa ideia em mente, devemos pensar que o consumo possui um aspecto de 

diferenciação social, assim como descrito por Baudrillard (1995), e que, dessa forma, 

classifica bens em relação a identidades humanas. Esse aspecto formador de identidades 

é especialmente significativo no caso dos videogames, que desde sua criação eram 

associados a um perfil identitário específico: o gamer. Assim, a partir das postulações 

de Woodward (2012), que identifica as relações simbólicas concretas que marcam as 

relações sociais, pretendemos neste capítulo falar de como as modalidades e 

características do consumo afetam os jogos digitais.  

Ao mostrar que as relações de consumo são fundamentais para a compreensão 

da sociedade, seguindo as ideias de Bauman sobre a Sociedade de Consumo, 

pretendemos falar sobre como o consumo e suas relações simbólicas afetam os jogos 

digitais. Neste capítulo, usaremos Jenkins (2006) para igualmente refletir sobre como os 

jogos desenvolvem suas próprias práticas e ritos de consumo.  

Tendo já mostrado no capítulo anterior que os jogos são meios representacionais 

e discursivos com uma lógica narrativa específica, pretendemos a partir das pontuações 

deste capítulo evidenciar como o consumo e as narrativas, da forma como as 

encontramos nos videogames, estão intrinsecamente interligadas, tanto em formato 

quanto em conteúdo. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA SOCIEDADE DO CONSUMO 

 O consumo é tornado homogêneo pelas formas produtivas vigentes na 

sociedade. O estudo do consumo enquanto fenômeno social seria muito mais restrito 

caso o modo de produção da sociedade em que vivemos fosse fragmentado; isto é, se a 

produção não fosse massificada. Seria difícil, inclusive, o desenvolvimento de uma 

teoria do consumo que abarcasse o fenômeno como um todo.  

Isso ocorre tão somente porque quando falamos do consumo, não falamos 

apenas do ato trivial de comprar. O consumo detém tamanha complexidade que se 

ancora numa dimensão processual. É um processo simbólico. Nessa ancoragem os bens 
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se estabelecem homogeneamente como sinais de certas características. É possível, 

portanto, falar do consumo de maneira unificada aqui porque tratamos de uma 

sociedade de produção massificada, na qual os objetos culturais são amplamente 

disponíveis de maneira igual para certas camadas socioeconômicas de consumidores. 

 Nesse sentido, os jogos, naturalmente, são artefatos consumidos e seu consumo é 

um fator gerador de sentido. É senso comum, por conseguinte, que os jogos são 

consumidos por uma determinada faixa etária, de renda, por determinadas pessoas, com 

uma composição específica de gênero. O consumo, dessa maneira, tem caráter dual por 

não ser apenas homogeneizante, mas também por ser heterogeneizante. Ele serve para 

separar e dividir. E, por causa do consumo, há certas características que transbordam 

para dentro das narrativas – são elas que queremos abordar mais à frente neste trabalho. 

 Canclini (2008) já tentava pontuar o fato de que o consumo não é apenas um fato 

individualizado. O autor, ao afirmar que ele é o “conjunto de processos socioculturais 

em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos”, nos leva ao entendimento de 

que, sendo um processo, o consumo é determinado por fatores psíquicos, sociológicos e 

econômicos externos, não sendo um fenômeno autocontido, mas, gerador de sentido em 

si próprio.  

Ora, se o consumo gera sentido e é capaz de atribuir valores e interpretações a 

certos objetos que são apropriados, então igualmente faz sentido falar de uma Sociedade 

de Consumo, na qual as relações sociais são determinadas pela dimensão significante do 

consumo. O consumo, portanto, se torna um meio de socializar, de comunicar, de 

diferenciar tanto quanto de igualar.  

Bauman (2008) afirma que a Sociedade do Consumo “se distingue por uma 

reconstrução das relações humanas a partir das relações entre os consumidores e os 

objetos de consumo”. Isso nos parece claro quando percebemos, por exemplo, que o 

consumo é capaz de criar identidades; de delimitar a linha (separativa) entre os que têm 

e os que não têm28 e definir, a partir dessas diretrizes, o que significa pertencer. 

De fato, o consumo é capaz não apenas de diferenciar os que têm dos que não 

têm, mas, cada vez mais, como têm os que têm. Isto é, o acesso massificado às 

mercadorias, garantindo superficialmente a entrada no universo do consumo, acaba por 

                                                 
28 Não é interesse deste trabalho discutir sobre as questões socioeconômicas específicas sobre o consumo. 

Isto é, não cabe aqui fazer reflexões mais extensas sobre a desigualdade social. Qualquer desigualdade 

mencionada durante o texto não fará referência a qualquer ideia normativa de organização social, mas sim 

a uma ideia de que o consumo cria uma diferença entre indivíduos e, assim, cria padrões sociais e 

significantes. Embora questões econômicas e de classe sejam relevantes ao avaliar o consumo, estas não 

são o tópico principal da presente investigação. 
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deixar de ser o significador mais básico. O consumo, enquanto fato finalizado, deixa de 

ser relevante, porque o consumo é cada vez mais estendido no processo que o constitui e 

o legitima. Neste caso, é pouco relevante que uma pessoa consuma uma ou outra 

mercadoria; mais relevante é como ela as consome. 

Featherstone (1995) observava a respeito da Sociedade de Consumo que a 

compreensão da sociedade requeria um intermédio dos objetos de consumo. Afinal, as 

relações sociais são estabelecidas por um apelo à posição de consumo em que estão 

inseridos os indivíduos. Podemos notar casos óbvios desse arrolamento e de como o 

consumo é capaz de moldar não só as relações entre indivíduos, mas entre o significado 

das narrativas estabelecidas ao observar o jogo World of Warcraft29. Sendo um jogo 

baseado em pagamentos mensais, os jogadores, investidos da posição privilegiada de 

consumidores, passam a possuir o direito – que pode ser reconhecido como moral e até 

legal – a um sistema de jogo estabelecido, plenamente previsível e cujo metagame30 

cumpra com o espírito ou com a “intenção” do jogo. Quaisquer desvios desse metagame 

podem ser – e, na maioria das vezes são – recebidos com desconfiança e rejeição, além 

de pedidos (atendidos) para que sejam “consertados”, por serem oriundos de indivíduos 

em posição de superioridade. Ao mesmo tempo, quaisquer comportamentos que saiam 

do metagame são socialmente desprezados, desconsiderados e frequentemente punidos 

pela desenvolvedora do jogo Blizzard.  

Ou seja, o poder conferido aos jogadores por sua condição de consumidores em 

World of Warcraft é decisivo: o metagame se torna tão importante quanto o game, a 

metanarrativa se torna tão normativa quanto a narrativa. Logo, os desvios não são 

tolerados não por uma decisão de design, mas porque a relação de consumo dos 

jogadores com a desenvolvedora – e de um jogador para com os outros – estabelece 

extensos direitos aos jogadores31. 

                                                 
29 Analisaremos World of Warcraft – além de vários outros jogos e suas respectivas maneiras de serem 

consumidos – de maneira mais aprofundada no capítulo 3. 
30 Isto é, as estratégias, métodos, táticas e demais ações dentro do jogo que transcendem o conjunto de 

regras formal do jogo. O metagame assim, é um conjunto de regras “sociais” em vez de mecânicas. Elas 

são absorvidas como código de conduta ou etiqueta dentro do jogo e desvios frequentemente são punidos. 
31 Comparativamente, um jogo como EVE Online (2003), mesmo sobrevivendo com o mesmo modelo de 

consumo que World of Warcraft (mensalidades), dá bem menos direitos aos jogadores. Enquanto qualquer 

desvio da narrativa e do metagame seja punida em WoW, em EVE Online esses desvios são abraçados e 

adotados como uma “feature”: uma característica atrativa de imprevisibilidade do jogo. Superficialmente, 

esse fato pareceria enfraquecer o argumento deste trabalho: afinal, o modo pelo qual EVE Online é 

consumido não modifica fundamentalmente a narrativa de seu jogo. Porém, uma análise mais profunda 

revela que, para além do fato de a imprevisibilidade de EVE Online também ser uma mercadoria 

consumida pelos jogadores, WoW é um jogo imensamente maior. WoW tem uma base de assinantes que 
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Nessa perspectiva podemos observar que o consumo de um objeto pode ditar as 

relações sociais simplesmente pelo modo como ele é absorvido dentro dessas relações. 

O consumo, seguramente, estabelece hierarquias32: há aqueles que jogam do modo 

esperado e socialmente aceito e há aqueles que perturbam essa ordem “natural”. 

Os videogames, da mesma maneira, são um cenário comparativamente 

interessante para se observar os efeitos “da” e “na” sociedade de consumo, uma vez que 

seu significado não é derivado do design do jogo; a estrutura dos videogames é 

conducente com o deslocamento da produção de significado para o consumo em vez da 

produção – algo que é enfatizado por grande parte dos teóricos da Sociedade de 

Consumo. 

 O consumo, afinal, embora tenha tido origem nas necessidades primeiras do 

indivíduo, hoje é solidificado numa sociedade em que o consumo é massificado e na 

qual “falam conosco e falam sobre nós” (ROCHA; BARROS, 2008, p. 192). A 

observação mais abrangente da ideia da Sociedade do Consumo é que o fato gerador de 

sentido deixa de estar na produção (econômica) e passa a estar no consumo. O consumo 

é o que diferencia, classifica e habitua. A produção deixa de estar relacionada às 

divisões de classe típicas de sociedades estratificadas. Ao contrário, enquanto a 

produção passa a ser maleável e gera o “mal-estar” e a “insegurança” da pós-

modernidade, como afirma Bauman (1999), o consumo passa a ser o acontecimento 

gerador de estabilidade e capaz de suscitar sentidos mais compreensíveis para as 

pessoas. 

 Analogamente, e em contraposição ao cinema e à literatura, a geração de sentido 

nos videogames, embora ainda extremamente importante, passa a ser deslocada para o 

consumo. As relações que se formam não mais necessariamente têm a ver com as 

hierarquias produtivas; não há a figura estática do autor capaz de controlar de modo 

                                                                                                                                               
chega a 10 milhões (PRESCOTT, 2014); já EVE Online, em 2013, tinha 500 mil (DRAIN, 2013) (embora 

o número pareça um tanto desatualizado, presume-se que o jogo tenha perdido assinantes desde então). 
32 Incidentalmente, é por esse motivo que as tradições políticas do anarquismo se opõem ao consumo e 

pretendem estabelecer relações em sociedade menos baseadas no consumo. Não é o objetivo deste 

trabalho argumentar nesse sentido: o fato notório de que o consumo pode estabelecer hierarquias não 

estabelece também que essas hierarquias sejam necessariamente ruins. De fato, a ideia de que qualquer 

hierarquia seja inerentemente deletéria é bastante radical e requer argumentos contundentes para ser 

sustentada. Por outro lado, contudo, é natural que o estabelecimento dessas hierarquias seja acompanhado 

de relações de poder em diversos casos; no caso dos videogames, em que se pode afirmar que o poder não 

tem maiores consequências, essas hierarquias podem ter consequências “ruins” (em que se pese que este 

argumento depende de um grande juízo de valor) porque podem suprimir a criatividade e até mesmo 

fomentar uma cultura interna dentro dos jogos pouco convidativa e muitas vezes tóxica para os outsiders 

e para diversos segmentos que desejem se incluir (a exclusão ou estigmatização da participação de 

mulheres é um caso notório dos problemas com o estabelecimento de hierarquias nesses contextos). 
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quase absoluto o sentido da obra. O sentido no videogame é construído de forma 

conjunta e, se por um lado, constrói uma relação de relativa igualdade entre os designers 

e os jogadores (enquanto coletivo), por outro, constrói também novas hierarquias e 

reposiciona os jogadores de maneira sui generis. 

 Não por acaso o consumo de artefatos culturais é extremamente poderoso na 

criação de divisores de classe. A leitura (ou mesmo o pertencimento a um grupo de 

leitores) de um determinado livro é capaz de formar um recorte de classe. No caso dos 

videogames, isso ocorre não apenas no momento formal de consumo do jogo, mas na 

relação continuada do jogador com o universo do jogo. Em videogames online como 

World of Warcraft, a maneira pela qual o jogador constrói sua relação de consumo cria 

não apenas o recorte social do próprio jogador fora do jogo (ele passa a ser parte da 

comunidade de jogadores de videogame, de entusiastas de World of Warcraft etc), mas 

passa a ser também parte do universo dentro de WoW, no qual, em virtude do seu 

consumir, possui direitos em relação à desenvolvedora (que, por exemplo, deve garantir 

que outros jogadores não interajam com o game de uma maneira que desvie 

fundamentalmente do metagame) e em reciprocidade aos outros jogadores (que devem 

cumprir seus deveres em relação à guilda, por exemplo). Igualmente, ele ganha deveres 

também recíprocos. 

 A dinâmica formada pelo consumo dos videogames, assim, é extremamente 

interessante e o consumo parece ser uma força poderosa capaz de conformar as relações 

sociais dentro deles. Em última análise, evidentemente, o consumo é força basilar na 

modelam da sociedade como um todo; porém, sua força de produção de sentido, num 

ambiente de quebra da estrutura narrativa tradicional como os jogos, nos parece ainda 

mais notável. 

 

3.2 O CONSUMO COMO PRODUTOR DE SENTIDO 

 É trivial observar que o consumo ou, melhor colocando, os processos de 

produção e consumo de artefatos culturais, são criadores de significado que carregam 

certos pressupostos dentro da nossa ordem social. De fato, autores da Escola de 

Frankfurt, como Adorno e Horkheimer (1985), avançaram nesse argumento, 

extensivamente, em seus trabalhos sobre a indústria cultural.33 

                                                 
33 Embora não seja nosso objetivo aqui fazer uma crítica mais extensa às ideias frankfurtianas, é 

interessante fazer um parêntese neste ponto. Os videogames são marcados por sua ênfase na diversão. 

Genericamente, videogames que não despertem algum tipo de sensação de divertimento são considerados 
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 As estruturas tecnológicas de produção de artefatos culturais são, naturalmente, 

capazes de moldar aquilo que é produzido – tudo o que é produzido é produzido a partir 

de certas ferramentas e relações culturais e sociais. Logo, não precisamos de 

pressupostos implausíveis para concluir que o consumo, através de sua criação de 

significado, é capaz de moldar as estruturas narrativas utilizadas dentro dos videogames. 

 De fato, as diversas mudanças culturais desde o surgimento e a popularização 

dos videogames parecem dar crédito a essa ideia: não apenas os videogames passaram a 

ser consumidos num ou noutro local social (em bares, em fliperamas, nas casas, na 

internet, nos celulares), mas todas essas mudanças carregaram consigo alterações de 

significado, de percepção social do que define um videogame, mudanças, inclusive, 

naquilo que constitui o consumidor do videogame como tipo idealizado. Com todas 

essas mutações, ocorreram variações também nos tipos predominantes das narrativas 

dos jogos, em consonância com as mudanças mecânicas que ocorreram dentro deles. 

 Parte dessas transformações deve ser explicada pela coerência que existe entre o 

meio e a mensagem34. Os jogos, uma vez nos arcades, precisam estar adequados ao 

modo de consumo que o limita: devem ter seu estilo de jogabilidade “pick-up and play” 

(ou seja, suas regras e mecânicas básicas devem ser aprendíveis de maneira simples); a 

narrativa que desenvolvem não pode ser, sobremodo, complexa e, assim, quanto mais os 

jogadores apreendem e “criam” significados, melhor.  

Em paralelo, ao adentrarem o espaço caseiro, os jogos podem ganhar em escopo, 

em mecânicas e passam a produzir dinâmicas mais complexas com o jogador. Não é 

mais necessário que o aprendizado se dê em poucos segundos. Também não é mais 

                                                                                                                                               
mal sucedidos em seu objetivo. Apesar da ascensão dos “jogos sérios” (OCHALLA, 2007), permanece o 

fato de que os jogos, mais do que mídias narrativas tradicionais, continuam a ser marcados pelo 

divertimento como impulso basilar em seu consumo, como forma de engajar o consumidor na interação 

continuada. Adorno e Horkheimer (2002, p.25), porém, consideram o consumo como algo 

necessariamente mistificador: “Divertir-se significa estar de acordo. A diversão é possível apenas 

enquanto se isola e se afasta a totalidade do processo social, enquanto se renuncia absurdamente desde o 

início à pretensão inelutável de toda obra, mesmo da mais insignificante: a de, em sua limitação, refletir o 

todo.” Para Adorno e Horkheimer, divertir-se significa que “não devemos pensar, que devemos esquecer 

a dor”, e que “na base do divertimento planta-se a impotência”. A tese deste trabalho é contrária a essa 

ideia. O divertimento não é apenas escapismo, mas, significa em si mesmo, interpretação sobre o mundo 

– ou seja, a reflexão de que fala Adorno. Evidentemente, a melhor comédia, o melhor humor e, por 

conseguinte, o melhor divertimento, são interpretações do mundo e não apenas formas de evasão. Como 

afirmava Aristóteles (2000, 2011), a diversão indica “superioridade” ao “absurdo” e a mordacidade é uma 

espécie de “insolência educada”. Ou seja, há valores intrínsecos; divertir-se não é um ato vazio. 

Tendemos aqui a adotar a visão de Bogost (2007), segundo a qual os jogos criam uma retórica 

“persuasiva”. Ironicamente, ao renegar a diversão, Adorno e Horkheimer se encontram com Ayn Rand 

(2010) do outro lado do espectro ideológico, em sua utopia sem qualquer traço diversão (embora talvez 

para Rand o problema seja definição excessivamente estrita do que se caracteriza como divertir). 
34 Como exploraremos mais a fundo no capítulo 3. 
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preciso que o sentido do jogo seja construído com um input maior do jogador. O 

designer tem maior possibilidade para expressar o sentido que desejar. Paradoxalmente, 

por outro lado, com o aumento do escopo dos jogos e da possibilidade de o designer 

expressar o sentido por meio de sua obra, também se ampliam as possibilidades de 

expressão do jogador, que tem mais espaço e mais oportunidades para estender sua 

individualidade através do videogame. 

 Um dos argumentos mais comuns dos teóricos da sociedade do consumo, 

contudo, é que no processo de consumir se estabelece uma relação de dependência em 

relação a todo o sistema. Isto é, podemos escolher o que consumir, mas não se vamos 

consumir, uma vez que o consumo é aquilo que posiciona o cidadão em relação à 

comunidade, numa síntese que acaba por revelar que é o consumo que molda a 

identidade do indivíduo. O consumo passa a ser um dever e não se tolera, no plano 

social, a passividade em relação a ele. 

 Parece, no entanto, um contrassenso construir esse ponto em formato de crítica; 

no caso dos videogames, sobre o qual nos debruçamos aqui, é evidente que não há 

alternativa senão interagir com o cenário dado pelo designer. Nós não temos controle 

sobre quais as regras do mundo35 são dadas, mas temos escolha, mesmo que mínima, a 

respeito de como lidar com essas regras. Da mesma forma, na sociedade de consumo, 

em que é possível ao menos escolher o que consumir, dadas as limitações sociais e 

financeiras, existem possibilidades diversas de interações sociais; na sociedade da 

produção, as relações sociais são relativamente estáticas. A liberdade individual, afinal, 

não existe num vácuo, mas existe entre um conjunto de opções possíveis. 

 Fluidamente, o consumo altera os significados das mercadorias. Se tudo é 

transformado em mercadoria, sendo possível estabelecer relações identitárias com 

qualquer artefato, os significados atrelados às mercadorias não são estáticos. 

Rapidamente podem se modificar e dar lugar a novos significados que melhor 

representem o conjunto de ideias sociais relativas ao que se consome. 

 Os videogames, atravessando espaços que eram reservados a outros tipos de 

interações sociais, igualmente se modificaram. O sucesso dos jogos sociais no 

                                                 
35 Embora “sandboxes” como Garry’s Mod que desafiam a própria definição do que caracteriza um jogo. 

Garry’s Mod, a depender de como caracterizarmos os jogos, pode ser considerado menos um videogame 

e mais uma caixa de ferramentas de construção de mundos. O mesmo argumento valeria para títulos 

extremamente populares como Minecraft, ao menos em seu modo “Creative”, em que os jogadores 

podem construir aquilo que querem, estando na ponta mais extrema da emergência no espectro de jogos 

“emergentes” e jogos “progressivos”. Juul (2002) caracteriza bem o que significa a emergência (modos de 

jogar em que o controle maior da experiência é do jogador) e a progressividade (em que experiência é 

controlada pelo jogo, de maneira mais linear). 
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Facebook, por exemplo, estendeu aquilo que poderia ser caracterizado como “jogo”. 

Jogar, nesse momento, deixou de significar interagir com a máquina, mas também 

passou a extrapolar a fronteira das interações online. As redes sociais, por fim, não são 

redes feitas para abrigar jogos; elas são redes de identidades. Quando os jogos entram 

nesse lócus, passam a ser consumidos não mais como um hobby avulso, mas como parte 

integral do convívio na internet. 

 Com efeito, é relevante ressaltar que as opções de consumo sempre carregam 

significados simbólicos. A mutação das formas de consumo também significou uma 

modificação simbólica na percepção dos videogames. A saída dos jogos do ambiente 

dos arcades, como mencionado antes, expressou também que, simbolicamente, os 

videogames entravam no lar e deveriam dialogar com o espaço no qual estavam 

presentes. Se os jogos saem do arcades para os navegadores da internet, o sentido e o 

símbolo transmitidos ao jogá-los são diferentes. E os símbolos negociados nessa 

transição de ambientes se alteram no desenho fundamental; os jogos passam a ser 

atrelados a identidades diferentes. Num caso, são entretenimento de nicho, restrito a um 

público disposto a adquirir habilidades especializadas em determinado jogo; noutro, 

estão presentes em uma zona de relacionamento com amigos e familiares – os temas 

tratados são limitados por essa interação, assim como o escopo do jogo e as formas 

pelas quais os jogos interagem. 

 O consumo, destarte, cria sentidos que são amarrados a identidades. E os 

videogames, desde cedo, por sua origem tecnológica, apelam a determinado segmento 

da população: os “nerds”, os “geeks”, os entusiastas da tecnologia. Atualmente, porém, 

os jogos, com sua extrema diversificação passam, em si mesmo, a ser significadores 

culturais tal qual a música: a questão incide menos no “se” uma pessoa joga algum 

videogame, para “qual” videogame ela joga. E, da mesma forma que a música, a 

identidade do indivíduo, cada vez mais, está atrelada a estes artefatos culturais.  

 

3.3 A FORMAÇÃO DE IDENTIDADES ATRAVÉS DO CONSUMO 

 Slater (1997), em consonância com diversos outros autores associados à linha 

pós-modernista, postula a existência de uma “crise de identidade” nas sociedades 

contemporâneas. A identidade, que antes era ligada a um coletivo ou a uma comunidade 

em sociedades rurais (ou seja, baseadas na produção), é perdida. O indivíduo, nesse 

cenário, não possui mais o referencial coletivo de outrora e encontraria no consumo uma 
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resposta a essa crise. O consumo – através de suas mercadorias – seria o recurso 

encontrado pelas pessoas para atribuir valor e significado que deixam de se existir ao 

abandonar uma sociedade de status. Esse seria um dos fundamentos do consumismo: a 

busca pelo consumo de algo que proveja valor à vida individual. 

 Pautado necessariamente em escolhas, o consumo não é capaz de apresentar 

alternativas claras à sociedade de classe ou status. O consumismo, o ímpeto contínuo 

para consumir, assim, seria uma das forças que, de acordo com Slater (1997), “explora a 

crise de identidade de massa (...) e, no processo, a intensifica”. 

 No entanto, essa ideia parece estar calcada numa opinião de que apenas uma 

identidade geral e coletiva seria adequada à resolução dessa crise identitária do mundo 

contemporâneo. Pelo contrário, contudo, não existe nenhuma especificação de que a 

identidade humana deva estar atrelada a uma ideia única do que caracteriza sua 

identidade; de fato, a noção de que a identidade individual deva estar fundada numa 

identidade de grupo talvez seja inadequada na contemporaneidade. 

 O individualismo moderno, pautado numa pluralidade liberal que vigora desde, 

pelo menos o iluminismo, rejeita a ideia de que haja uma identidade coletiva para além 

daquilo que os indivíduos valorizam. Quando o indivíduo se vê, assim, como parte 

fundante do coletivo, ao invés de parte coagida pelo coletivo, sua identidade deixa de se 

confundir com a comunidade, o grupo ou a classe. Isto é, em sociedades pré-modernas e 

pré-individualistas, os valores, os gostos, os hobbies – que música, quais filmes, que 

livros – das pessoas não são necessariamente ditados pelo indivíduo, mas pela pressão 

do grupo, pela posição social em que ele se encontra. Na chamada pós-modernidade, 

por outro lado, com a perda de legitimidade das estruturas coletivas de identificação, 

revela-se uma multiplicidade que estava reprimida sob a sociedade anterior. Trata-se 

menos de putativamente afirmar que “não existe mais uma identidade coletiva” e mais 

de reconhecer que “nunca existiu essa identidade coletiva”. 

 Logo, como Campbell (2006), é forçoso notar que as escolhas que são 

possibilitadas pela Sociedade do Consumo, em vez de exacerbarem essa crise de 

identidade, “são uma das formas de resolvê-la”. Campbell observa que o que parece 

definir os indivíduos, na maior parte dos casos, são seus gostos, sempre ligados aos 

artefatos de consumo que os definem. Ao falar de como os indivíduos se definem nos 

chamados “classificados pessoais” – anúncios para encontros de parceiros, tanto para 

atividades quanto para relacionamentos estáveis –, Campbell (p. 51-52) observa: 
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(...) se deixarmos de lado a inclusão do que se pode chamar de “fatos básicos 

fixos” da pessoa, isto é, seu sexo e idade, e alguma ideia sobre sua aparência, 

ocupação ou classe, então o que nos é fornecido por esses anúncios tem a ver, 

quase inteiramente, com o gosto do indivíduo. Os itens mais comumente 

especificados, como meus exemplos sugerem, são seus gostos em termos de 

música, literatura, artes, comidas e bebidas, e do que fazem como lazer. Por 

que isso acontece? Por que as pessoas se preocupam em se definir em termos 

de gosto? Bem, diria que isso é o que sentimos que nos define mais claramente 

do que qualquer outra coisa. 

  

Campbell deixa claro também que não pretende dizer que são os interesses e 

hobbies as características principais que definem uma pessoa. São seus “gostos”, ou, 

melhor dizendo, a combinação particular de gostos do indivíduo que caracterizam a 

identidade. 

 A identidade tribal, embora sempre declarada morta pelos pós-modernistas, 

ainda tem força e significância no mundo atual. Porém, ela é, crescentemente, uma 

moldura, cada vez menos espessa, que envolve aquilo que realmente caracteriza a 

identidade individual das pessoas. E, se as escolhas podem se manifestar através do 

consumo – e se, efetivamente, o consumo for a principal estrutura social de que 

dispomos atualmente que possibilita que o indivíduo faça escolhas – segue-se que a 

proliferação dessas escolhas permite que o indivíduo “se descubra”. Novamente, como 

Campbell afirma: 

Assim, é crucial termos uma ampla variedade de produtos para “testar a nós 

mesmos”, uma vez que continuamos a procurar respostas para perguntas do 

tipo “gosto disso ou daquilo?, “gosto dessa malha ou dessa cor?”, “essa música 

ou essa imagem mexe comigo?”, “gosto dessa experiência ou ela está me 

incomodando?”. A atividade de consumir pode ser considerada um caminho 

vital e necessário para o autoconhecimento, ao mesmo tempo que o mercado 

começa a se tornar indispensável para o processo de descoberta de quem 

realmente somos. (CAMPBELL, 2006, p. 52) 

  

O processo de consumo, portanto, é capaz, atualmente, de distanciar nossas 

identidades dos fatores ligados ao status e ao coletivo e de coloca nossos gostos como 

centrais no posicionamento social no qual estamos inseridos. A individualidade, 

portanto, definida em relação às individualidades das outras pessoas, é definida pela 

escolha entre as inúmeras combinações que nos são possíveis. Como April Benson 

(apud CAMPBELL, 2006, p. 53) afirma a respeito do processo relativamente banal de 

fazer compras: 

Fazer compras (...) é uma das maneiras de procurar por nós mesmos e por 

nosso lugar no mundo. Apesar de acontecer num dos lugares mais públicos, 

fazer compras é essencialmente uma experiência íntima e pessoal. Comprar é 

provar, tocar, testar, considerar e pôr para fora nossa personalidade através de 

diversas possibilidades, enquanto decidimos o que precisamos ou desejamos. 
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Comprar conscientemente não é procurar somente externamente, como numa 

loja, mas internamente, através da memória e do desejo. Fazer compras é um 

processo interativo no qual dialogamos não só com pessoas, lugares e coisas, 

mas também com partes de nós mesmos. Esse processo dinâmico, ao mesmo 

tempo que reflexivo, revela e dá forma a partes de nós mesmos que de outra 

forma poderiam continuar adormecidas... O ato de comprar é um ato de 

autoexpressão que nos permite descobrir quem somos. 

 

Ou, como afirmam Bronzstein e Margolis (2013), o “mosaico identitário” 

formado através do consumo é “uma espécie de autoafirmação pessoal perante a 

sociedade e o habitus no qual o consumidor se insere, que vem aclarar por que fazemos 

algumas coisas e não outras e por que fazemos de um modo e não de outro”. 

Com efeito, por este prisma, fica mais claro, assim, que o consumo é capaz de 

fornecer o aparato social de significação que passa a faltar ao indivíduo na perda da 

sociedade de status. Ou, melhor ainda, o indivíduo começa a fazer uso das estruturas de 

consumo para adquirir uma nova identidade, esta para além daquela que lhe era 

imputada pela sociedade de status. 

Os símbolos e signos dentro da sociedade de consumo deixam de ser fixos e 

passam a ser fluidos. Nesse contexto, os videogames, como artefatos culturais de 

consumo, são capazes de originar uma identidade, que possui diversos pressupostos 

específicos e são capazes de gerar narrativas identificáveis. Especificamente, os 

videogames, enquanto consumidos de determinadas maneiras, passam a ser 

determinantes de uma identidade individual (e, por extensão, de grupo) e a ser 

determinados por essa identidade (atendendo a certos pressupostos do que definiria um 

videogame a partir da relação com determinados indivíduos). 

Dessa forma, chegando ao ponto central deste trabalho, os videogames, 

transformados em símbolos, são anexados à identidade dos indivíduos e geraram 

narrativas específicas a partir de seu consumo. As narrativas, contudo, não se resumem 

ao escopo da identidade individual e são reverberadas dentro dos jogos. Dessa maneira, 

o argumento principal que nós desenvolvemos aqui é que as formas de interação 

recíproca entre os indivíduos (e suas identidades) e os videogames tem consequências 

únicas relacionadas às narrativas destes mesmos videogames. Suas narrativas não estão 

enclausuradas dentro do próprio jogo: são formas vivas, em relação de diálogo perene 

com os indivíduos e se modificam assim que as formas pelas quais os indivíduos 

consomem os jogos também se alteram. 

Dada a existência dessa identidade gamer, do mesmo modo, cabe fazer algumas 

observações a respeito desse arquétipo e como ele é percebido socialmente. 
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3.4 A IDENTIDADE GAMER 

 Em agosto de 2014, o jornalista Dan Golding escreveu um artigo polêmico 

intitulado “The End of Gamers” (GOLDING, 2014). Segundo ele: 

O gamer, enquanto identidade, parece e deve estar sendo atacado. Embora o 

gamer "consumidor-rei" ainda vá continuar a ser o público alvo explorado 

enquanto sua lucratividade for maior do que sua toxicidade, a identidade gamer 

tradicional já passou a ser culturalmente irrelevante. (Tradução nossa.) 

  

O “consumidor-rei”, referenciado por Golding, é o público clássico dos 

videogames, composto primordialmente de homens brancos jovens de classe média, 

consumidores de tecnologia e de jogos feitos primordialmente para consoles ou 

computadores caseiros. O ponto de Golding (2014) é que esse público estava cedendo 

espaço a um público mais amplo e diverso, composto de mulheres, negros e jogadores 

de plataformas móveis “não-tradicionais”. 

A jornalista de games Leigh Alexander “jogou gasolina na fogueira” com outro 

artigo publicado no site Gamasutra36 que declarava que os “gamers acabaram” 

(ALEXANDER, 2014). Para ela, as características que definem os entusiastas dos 

videogames são uma mistura amorfa e que deve ser abandonada ou, no mínimo, 

ignorada. Seus comentários (assim como os de Golding) refletiam uma reação ao 

“escândalo” que veio a ser chamado de Gamergate37: 

A “cultura dos jogos” como a conhecemos é constrangedora - não é nem 

mesmo uma cultura. É a compra de coisas, é a criação de memes e piadas 

internas incessantes, é ter raiva da internet. (...) São jovens que fazem filas com 

chapéus de cogumelo, mochilas e pôsteres promocionais. Fazem filas 

apaixonadamente por horas em eventos em todo o mundo para ver coisas que 

publicitários querem que eles vejam. Para saber se devem comprar coisas ou 

não. Não sabem como se vestir ou como se comportar. Câmeras de televisão 

mostram essas infelizes filas e capturam frequentemente as expressões das 

pessoas que não sabem muito bem por que estão em pé nesses locais. 

(Tradução nossa.) 

 

                                                 
36 Texto disponível em: 

http://www.gamasutra.com/view/news/224400/Gamers_dont_have_to_be_your_audience_Gamers_are_o

ver.php. Acesso em: 02 de fev 2015. 
37 A controvérsia veio a se disseminar com a adoção da hashtag #Gamergate no Twitter. Inicialmente, foi 

uma polêmica envolvendo os jornalistas de games e leitores da mídia especializada em jogos dos Estados 

Unidos devido ao suposto tratamento privilegiado dispensado à desenvolvedora Zoe Quinn e a seu jogo 

Depression Quest. Logo, toda a polêmica explodiu, consumindo as notícias dos sites de videogames por 

semanas e chegando a outros veículos de mídia, que passaram a cobrir o incidente. Eventualmente, a 

discussão toda a respeito da controvérsia se centrou no sexismo percebido da cultura gamer, que era 

evidenciado pela perseguição a figuras femininas da indústria por anônimos na internet. 
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 Alexander não pretendia apenas classificar negativamente os gamers, mas dizer 

que eles, enquanto grupo demográfico, já não são mais culturalmente descritivos. Não é 

possível mais dizer que exista apenas um tipo ideal único que defina os jogos. Sempre, 

de acordo com Leigh Alexander (2014), “uma nova geração de fãs e criadores 

finalmente está tentando instaurar um vocabulário cultural mais saudável, uma 

linguagem de comunidade que não existia na época do ‘orgulho gamer’ e por grupos de 

interesses especiais liderados por uma única abordagem (...) ao diálogo com um único 

grupo demográfico”. 

 O gamer, assim, como identidade com vários fatores de interseção com a 

identidade nerd clássica38, parece não ser mais descritivo e/ou classificatório, mas uma 

ideia normativa daquilo que deve definir os jogos e seus jogadores. 

 Isso se fundamenta no fato de que os videogames, por muito tempo, foram vistos 

como refúgio de certos tipos de indivíduos socialmente marginalizados. Geralmente, os 

videogames serviam como escape, no entanto, a um segmento da população masculina e 

branca39. Com o tempo e com a cristalização dos videogames como domínio exclusivo 

desse público, passou-se a verificar, como acontece em cenários sociais de poder, a 

rejeição de quaisquer outras identidades que não se conformassem com aquilo que, 

prescritivamente, os gamers deveriam ser. Como uma cultura de nicho, que refletia a 

ideia de refúgio, os videogames – como protestado pelos responsáveis pelo Gamergate 

– eram expressão cultural de um grupo “vitimado” por um mundo hostil de “machos 

alfa” e mulheres que esnobam os “verdadeiros hardcore gamers”40. 

 Daí a ideia de que se deve lutar e reagir contra a tomada do espaço social dos 

videogames por grupos “externos”, que agridem o equilíbrio do ecossistema cultural 

vigente. O fato, entretanto, permanece e, crescentemente, a identidade gamer deixa de 

ser socialmente descritiva e passa a ser um amálgama de várias características e de 

                                                 
38 Resumidamente, o entusiasta da tecnologia socialmente acuado. 
39 Pode-se assumir aqui as condições sociais vigentes nos Estados Unidos, uma vez que o próprio texto de 

Leigh Alexander é aplicável aos EUA. Contudo, o mesmo vale, em linhas gerais, também para o Brasil. 
40 A crítica cultural aos videogames em geral tem enfrentado resistência do público tradicional dos jogos. 

A reação à submissão dos videogames a critérios de crítica artística e social comuns em outras mídias 

ainda é recebida com resistência. Cf., por exemplo, a polêmica do crítico de cinema Roger Ebert acerca 

do potencial artístico dos jogos (EBERT, 2010) e a perseguição a que a crítica Anita Sarkeesian sofreu 

por conta de sua série Tropes vs. Women in Videogames (DOCTOROW, 2014). Incidentalmente, o 

argumento principal de Ebert afirmava que os jogos não podem ser artísticos porque suas narrativas 

carecem de um intento unificado de um autor; a nós, parece um argumento muito pobre para dispensar a 

arte da criação coletiva da narrativa que é efetivada pelos videogames – como já apontamos à exaustão 

neste trabalho. 
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vários grupos sociais que veem os jogos como uma grande possibilidade de expressão 

cultural e de identidade. 

 É isso que a designer independente de jogos Anna Anthropy, em seu Rise of 

Videogame Zinesters (2012), afirma. Seu livro, definido tanto como manifesto como 

ensaio crítico, defende que os gamers devem ser tomados pelo “folk”, por pessoas 

comuns, contrárias à solidificação de estruturas de poder engessadas dentro do contexto 

cultural contemporâneo. Os gamers, assim, deixam de ser caracterizados por homens 

jovens brancos de classe média e caem no domínio dos “esquisitos”, “normais”, 

“amadores”, “artistas”, “sonhadores” e “donas de casa”. 

 Essa mudança sócio-demográfica do que caracteriza o gamer, apontada e 

defendida tanto por Alexander quanto por Anthropy, tem profundas ramificações ao 

falarmos sobre as narrativas dos videogames. 

 Desde cedo, essas narrativas representavam fantasias tipicamente de homens 

jovens: os primeiros videogames simulavam combates espaciais, algo culturalmente 

ligado ao imaginário nerd. Um dos designers mais importantes nos anos 1980 (os anos 

de formação da indústria atual) foi Yu Suzuki41, da Sega, que teve sua carreira baseada 

em jogos que apelavam a esse imaginário predominantemente masculino: Hang-On 

(1985), Out Run (1986), After Burner (1987). 

Figura 1 - Hang-On, um dos jogos de Yu Suzuki.42

 
Fonte: Página de Hang-On na Wikipédia em inglês.43  

                                                 
41 Yu Suzuki frequentemente é chamado de “a resposta da Sega a Shigeru Miyamoto”, da Nintendo. Os 

dois designers foram dos mais importantes para a formação de suas respectivas empresas e para a 

formação das indústrias de jogos. Miyamoto, responsável por clássicos como Donkey Kong e Super 

Mario Bros., contudo, pretendia fazer jogos de apelo “universal”, enquanto os games de Suzuki tinham 

temáticas que dialogavam com a demografia tradicional dos gamers. 
42 Os jogos de Suzuki eram construídos particularmente para tirar proveito de fantasias tipicamente 

masculinas. 
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No momento em que o diálogo entre as narrativas dos videogames e essa 

identidade gamer, definida de modo estrito, se enfraqueceu, houve uma reação. Porém, 

a esta altura, parece inevitável e benéfico o processo de abertura social do mundo dos 

jogos. 

O fato que não podemos ignorar nesse cenário é que o consumo dos jogos, hoje, 

é extremamente disseminado, está presente em todas as faixas sociais, transcendendo 

gênero, raça e até mesmo renda. Com sua aceitação social, os jogos também tiveram 

que assimilar não apenas as facetas da cultura mainstream, mas tiveram que adotar (e 

terão que fazê-lo ainda com mais intensidade no futuro) e dialogar com identidades 

marginais fora da moldura clássica do gamer. 

Esse mesmo consumo, igualmente, tem passado a gerar narrativas diferenciadas; 

o processo produtivo dos videogames, com sua modificação aguda nos últimos anos, 

veio a incluir cada vez mais desenvolvedores independentes em suas fileiras, quebrando 

com a monotonia das narrativas abrangidas pelos grandes títulos. Agora, as histórias 

que os jogos contam dialogam com uma diversidade muito grande de pessoas, 

reverberam e criam uma “cultura gamer” muito mais ampla. 

O artigo de Alexander (2014), ao falar sobre o fim da identidade gamer, faz 

outra observação interessante: se os jogadores antes eram caracterizados pela sua 

adoção integral de todos os ditames da indústria e da publicidade, isso deixou de ser o 

caso. Os gamers que, para a autora, eram definidos como uma parcela da população 

com uma ansiedade social muito grande compensada pelo “hiperconsumo” dessa 

cultura, agora estão perdendo espaço e Alexander não deseja mais que esse seja seu 

público. 

É interessante notar que Leigh Alexander fala, especificamente, do ocaso do 

hiperconsumo num cenário no qual os videogames se tornam mais disponíveis em mais 

formas e mais plataformas; e isso não é surpreendente. Os videogames atualmente 

amplificam um diálogo que se dá entre várias facetas sociais; os videogames, enquanto 

coletivo, não são mais uma entidade que deva servir como guarda-chuva para toda uma 

cultura. Visto que são individuais, geram narrativas individuais e dialogam com 

identidades individuais. A disseminação e diversificação do consumo desses 

videogames, paradoxalmente, levou à irrelevância do “hiperconsumo”. 

                                                                                                                                               
43 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Hang-On. Acesso em fev 2015. 
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3.5 FORMAS DE CONSUMO DOS VIDEOGAMES 

 Uma vez que já tratamos, mesmo que brevemente, sobre as identidades 

relacionadas aos videogames e que pincelamos a evolução dessa mídia em termos de 

consumo, cabe agora especificar o que analisamos neste trabalho e o que pretendemos 

extrair dessas análises conceituais de alguns videogames. 

 Cabe salientar aqui que, embora nossa análise enfatize bastante os modelos de 

negócios adotados pela indústria de videogames em seus diversos títulos, nosso escopo 

principal se refere principalmente a como esses modelos se relacionam com as 

narrativas dos videogames. Os modelos de negócio têm relação incidental com a 

análise do consumo dos jogos: o consumo de que tratamos neste trabalho não é a 

formalidade de como o jogador adquire ou se relaciona com o jogo por um período mais 

extenso de tempo. Assim sendo, os modelos de negócios são relevantes porque eles têm 

efeitos sobre a relação do jogador com o jogo, mas o fenômeno do consumo os 

transcende: ele se refere à identidade do jogador e a como o jogo, por intermédio de seu 

modelo de consumo, se relaciona com essa identidade. Dado tal relacionamento, 

queremos abordar qual é a resposta da identidade a esse estímulo do videogame. 

 Com o relacionamento recíproco entre jogo-forma de consumir-jogador, nós 

pretendemos extrapolar e analisar uma narrativa que transcenda o storyline ou lore do 

videogame. O conceito de narrativa que pretendemos explorar neste trabalho, por 

conseguinte, tem a ver com o posicionamento de uma identidade dentro do contexto 

cultural de um jogo, que inclui a “história” do videogame, mas não é limitada por ela. 

 

3.5.1 O modelo tradicional de venda de videogames 

 O modelo tradicional do consumo de videogames é a compra do jogo embalado. 

Desde os cartuchos, prevalentes nos consoles caseiros até meados dos anos 1995 (sendo 

definitivamente largados com o abandono do Nintendo 64, no começo dos anos 2000), 

passando pelos CDs, DVDs e, mais recentemente, discos de Blu-ray, o consumo de 

jogos tradicionalmente envolve a sua compra em seu formato físico em uma loja. 

 Apesar disso, contudo, a venda de bens digitais tem aumentado e já ultrapassou 

percentualmente a venda de jogos físicos (ESA, 2014), atingindo uma proporção de 

53% para bens digitais em 2013, em comparação com os 47% de videogames físicos. É 

importante salientar, entretanto, que o consumo de bens digitais não envolve somente a 
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venda de jogos completos (que ocorre através de lojas digitais disponíveis para consoles 

e computadores caseiros), mas também inclui assinaturas, expansões (mais conhecidas 

atualmente como “downloadable content”, ou DLC) e aplicativos móveis, que serão 

abordados em outra seção mais à frente. 

 Para nossos objetivos, o modelo tradicional de consumo de jogos envolve, 

efetivamente, a aquisição do jogo completo através do formato físico ou digital. O 

mercado para bens dessa natureza, embora predominante, nunca foi particularmente 

grande em diversos locais – notoriamente a Coreia do Sul, como observa Lee (2013), 

que aponta para questões práticas para essa limitação do mercado, como a pirataria, que 

levou o mercado a adotar predominantemente jogos online e a cultura dos “PC Cafés”44. 

 Sendo também uma das formas tradicionais de se consumir os videogames, o 

modelo de venda tradicional emula também a indústria do cinema e é bastante 

impermeável a iniciativas independentes de publicação. Seu processo de criação 

também tende a estar bastante alheio às preocupações cambiantes dos jogadores, mesmo 

que o jogo em questão possa ser jogado reiteradamente. Pode-se verificar, inclusive, 

uma frustração recorrente entre os jogadores que se deve à falta de responsividade dos 

desenvolvedores quando os jogos são consumidos pelo modelo tradicional. 

 Artigo recente do site Kotaku45 (HAMILTON, 2015), por exemplo, ao falar do 

jogo de tiro em primeira pessoa online Destiny (2014), afirmava que, além de a 

desenvolvedora do game Bungie ser notoriamente vaga em relação às melhorias que 

pretende fazer ao jogo, também faz modificações no jogo que não atendem às 

expectativas dos jogadores – atendendo, ao contrário, às ideias sobre o que o jogo deve 

significar para a própria empresa. Isto é, a Bungie, como frequentemente acontece, tenta 

completar a sua ideia do que o metagame de Destiny significa, à revelia do metagame 

imaginado pelos próprios gamers. Esse tipo de comportamento é menos prevalente em 

casos onde não é empregado o modelo tradicional de distribuição e consumo. Um dos 

casos em que isso ocorre é no das assinaturas, que discutiremos a seguir. 

                                                 
44 Essa cultura também vigorou por algum tempo no Brasil, notoriamente até meados dos anos 2000; 

nossos “PC Cafés” eram chamados lan houses. As lan houses tinham também caráter um tanto distinto do 

que ocorre na Coreia, onde são locais essencialmente conectados à internet. Por conta da estrutura 

precária da internet brasileira, as lan houses se concentravam exatamente no que seus nomes indicavam: 

em jogos em lan – isto é, em jogos de área de rede local. Por isso, enquanto o mercado de jogos 

multiplayer online massivos na Coreia do Sul é o maior do mundo, as lan houses no país tendiam a se 

concentrar em jogos de estratégia e tiro, que podiam ser jogados em pequenos grupos. 
45 Texto disponível em: http://kotaku.com/five-months-in-hardcore-destiny-players-are-hitting-a-

1684813586. Acesso em: 10 fev 2015. 
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 Com a popularização supracitada das lojas virtuais de jogos, capazes de 

distribuir games pela internet, porém, é possível argumentar que houve uma 

aproximação entre os desenvolvedores e os jogadores através desse canal. 

 Primeiramente, mesmo com a aquisição tradicional de jogos, eles não 

permanecem no mesmo estado indefinidamente; os patches46 se tornaram cada vez mais 

importantes e disseminados após a conexão dos consoles caseiros à internet. 

Anteriormente um instrumento empregado apenas esporadicamente, os patches agora 

são utilizados frequentemente para fazer as menores alterações aos jogos – o que teve, 

também, efeitos deletérios sobre os jogos, que frequentemente são lançados em formas 

incompletas ou com defeitos gritantes. Contudo, mesmo nesse caso, é possível dizer que 

mesmo as grandes desenvolvedoras se tornaram muito mais responsivas aos desejos 

expressos das comunidades de jogadores do que no cenário anterior off-line. 

 Além disso, o advento das lojas virtuais igualmente abriu as portas para os 

desenvolvedores independentes, que passaram a ganhar grande exposição e público. 

 Ao falarmos em termos de narrativa e do que isso significou para a posição 

social dos jogadores, se antes eles se viam isolados do processo produtivo e sem a 

possibilidade de se fazer ouvir enquanto coletivo no desenvolvimento do convívio 

social junto a seus jogos, agora, mesmo nesses casos, os jogadores foram empoderados 

e são capazes de determinar qual a narrativa predominante no jogo, quais os papéis 

atribuídos aos jogadores e qual é o metagame. Esse papel cabia quase exclusivamente 

ao designer e a influência do jogador se dava quase exclusivamente apenas no nível do 

gameplay – o que, como frisamos, é importante, mas não representa o todo da 

experiência do videogame. 

 

3.5.2 Assinaturas e os jogos multiplayer online massivos 

 Para jogos multiplayer online massivos, é comum a adoção de modelos de 

assinatura (como já afirmamos previamente, World of Warcraft é o exemplo mais 

conhecido e bem sucedido do emprego desse modelo). A utilização de assinaturas se 

justifica por conta dos investimentos colossais que, frequentemente, são feitos nesses 

jogos. De acordo com Makuch (apud LEE, 2013), por exemplo, o game Star Wars: The 

Old Republic (2011) custou cerca de US$ 200 milhões. Portanto, espera-se que parte 

dos custos sejam diluídos através de assinaturas, devido ao fato de que espera-se que 

                                                 
46 Patches são modificações ou “consertos” aos jogos após o lançamento. Geralmente são entregues 

através da internet e podem ser incluídos em reedições futuras dos jogos em disco. 
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jogos como MMORPGs tenham um ciclo de vida muito mais extenso do que o de jogos 

tradicionais, vendidos em disco47. 

 O modo como esses jogos online são consumidos também tem consequências 

únicas para a narrativa e a posição social dos jogadores dentro de seu universo, que 

exploraremos no próximo capítulo. Por ora, é suficiente notar que, quando a retenção de 

uma base pagante de jogadores se torna uma preocupação dos desenvolvedores, eles 

passam a ser cortejados de todas as maneiras para que permaneçam. Assim, o metagame 

tende a ser muito mais rígido para que não sejam feridas noções abstratas de “justeza” 

(ou, no termo em inglês, “fairness”, que indica a igualdade de condição entre os 

jogadores). 

 Mais que um mero “ingresso” para o acesso contínuo a um mundo paralelo, os 

jogos multiplayer online massivos que funcionam à base de assinaturas equilibram o 

investimento que os jogadores fazem em seus avatares online e a possibilidade de que 

os jogadores possam abandoná-los a qualquer momento. Nesse sentido, a cobrança por 

parte dos desenvolvedores não é por um produto pronto, mas sim por uma ideia de 

produto, um videogame em estado abstrato que pode – e será – moldado em relação aos 

desejos da comunidade – ou, ao menos, da maioria dos jogadores. 

 É importante frisar, apesar dessas considerações gerais a respeito das 

consequências narrativas do uso do modelo de assinaturas, que a maior parte dos jogos 

atualmente oferece algum modo de jogo gratuito. World of Warcraft permite que os 

jogadores joguem gratuitamente até o nível 20; Star Wars: The Old Republic oferece 

um modo gratuito que permite aos jogadores experimentarem a história, pagando apenas 

por conteúdo extra do end game48; EVE Online oferece modos de teste para novos 

jogadores. Essas alterações básicas ao modelo se deveram ao aumento da concorrência 

no campo dos RPGs online, que fez, inclusive, com que vários jogos implementassem 

modelos free-to-play com diferentes modelos de geração de receita49. 

 

                                                 
47 Novamente, World of Warcraft é um excelente exemplo aqui, tendo sido lançado em 2004 e ainda em 

pleno funcionamento, com a maior base de usuários entre os jogos multiplayer online massivos. É 

evidente que o mesmo motivo que torna WoW um ótimo exemplo também o torna um exemplo ruim: 

trata-se de um ponto fora da curva em termos de longevidade e número de usuários. De qualquer maneira, 

permanece sendo uma das referências em como fazer videogames com ciclos extensos de vida útil. 
48 Estágio em que os personagens controlados pelo jogador chegaram ao fim de sua progressão de nível e, 

geralmente, o estágio em que a maior parte do conteúdo dos RPGs massivos online é disponibilizado. 
49 Lee (2013) aponta para os casos dos jogos The Lord of the Rings Online (2007), Dungeons and 

Dragons Online (2006) e Aion (2008), que adotaram modelos free-to-play com a venda de bens virtuais 

em 2009, 2010 e 2012, respectivamente. 
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3.5.3 As variações do free-to-play 

 O modelo de negócios free-to-play surgiu como resposta à crescente competição 

no meio dos jogos online como maneira de atrair uma quantidade maior de jogadores 

dos games concorrentes. O modelo ganhou exposição e notoriedade com sua adoção 

pelos chamados “jogos sociais”, disponíveis nas várias redes sociais – notoriamente no 

Facebook. São jogos que oferecem funcionalidades básicas gratuitamente mas cobram 

valores adicionais em dinheiro para facilitar o jogo de alguma maneira. (No próximo 

capítulo nós analisaremos algumas dessas estratégias e quais as questões narrativas que 

surgem a partir da implementação desse modelo em alguns jogos em particular.) 

 O desenvolvimento e a adoção desse modelo de negócios por parte de diversos 

jogos casuais também levaram à percepção generalizada de que as pessoas que jogam 

games gratuitos têm menor probabilidade de pagar por assinaturas ou por preços de 

entrada. 

Adicionalmente, jogos com fortes componentes online, como MMORPGs e 

games de tiro em primeira pessoa cooperativos, que requerem a presença de uma grande 

quantidade de pessoas ao mesmo tempo passaram a adotar o modelo free-to-play como 

meio de diminuir a barreira de entrada e manter uma grande comunidade de jogadores. 

Essa percepção em conjunto com a observação de que certos jogadores utilizavam 

dinheiro real para comprar roupas e armas para seus avatares dentro do videogame50 

incitou uma grande migração dos modelos de jogos para o free-to-play. 

Nos jogos free-to-play, os publishers e desenvolvedores conseguem receita a 

partir de transações em dinheiro real dentro do jogo. Dado que os jogadores têm acesso 

a uma seção funcional do jogo desde o começo, eles têm que pagar por bens dentro do 

videogame para melhorar sua experiência ou comprar estágios avançados após 

completar os iniciais. 

O caso dos jogos free-to-play é único porque há incentivos claramente deletérios 

durante o processo de design. Os jogadores frequentemente são incitados a pagar pelo 

acesso a bens e serviços superiores, levando ao frequente problema do “pay-to-win”, 

onde os jogadores simplesmente podem utilizar dinheiro para ganhar grandes 

vantagens; é um problema especial em jogos multiplayer, onde um grupo de jogadores 

                                                 
50 Lee (2013) afirma que inicialmente essa percepção se deu a partir do surgimento dos “gold farmers” – 

isto é, jogadores que executavam tarefas tediosas dentro de diversos games para extrair “ouro” capaz de 

comprar itens virtuais. Esses “gold farmers”, ainda muito presentes em países como a China, chegam a 

ganhar algumas centenas de dólares mensalmente em troca de itens virtuais, conseguidos a partir de 

tarefas tediosas que ganham ouro, convertido em itens para serem vendidos para jogadores ocidentais. 
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pode conseguir vantagens percebidas como injustas pelo resto simplesmente através do 

pagamento. Porém, mesmo em jogos single-player (como observaremos a seguir), o 

modelo é capaz de apresentar problemas, “funcionando”51 apenas em contextos bastante 

específicos. 

A seguir, detalharemos brevemente os diferentes modelos free-to-play. 

 

3.5.3.1 Venda de bens virtuais 

 A venda de bens virtuais é o modelo mais adotado pelos jogos free-to-play em 

todo o mundo, sendo a fonte de receita dominante de diversos jogos sociais e de muitos 

MMORPGs. Os bens virtuais nos diversos jogos online podem ser trocados, doados ou 

vendidos entre os próprios jogadores, mas o que nos interessa particularmente, e o que 

constitui o modelo de negócios principal a ser abordado nesta seção, é a venda de bens 

virtuais a partir da empresa curadora para os jogadores. 

 Cabe salientar que esse modelo pode ser adotado em adição a outros modelos 

distintos. World of Warcraft, por exemplo, possui um modelo de microtransações para 

certos bens. O extremamente popular jogo de tiro em primeira pessoa Team Fortress 2 

por muito tempo foi um jogo pago tradicional (sem assinatura, porém vendido pelo 

modelo tradicional com um preço inicial) e passou a adotar uma loja para os conhecidos 

“chapéus” que podem ser usados pelos personagens. Eventualmente, porém, a 

desenvolvedora do jogo, Valve, abandonou o pagamento inicial e passou a depender 

exclusivamente do mercado interno do jogo. 

 De acordo com um relatório do instituto Superdata (WORLDWIDE..., 2012), o 

mercado mundial de bens virtuais alcançou valores que chegavam a US$ 14,8 bilhões. 

Os bens virtuais que mais são consumidos dentro dos jogos, geralmente são 

classificados, como observa Lee (2013), em: 

 Bens de redução de tempo de espera: Como analisamos mais à frente no caso 

específico de Real Racing 3, muitos jogos oferecem a possibilidade de compra da 

diminuição do tempo de espera entre as sessões. Jogos que adotam essa estratégia 

                                                 
51 Aqui eu não quero dar a entender que o sucesso de um jogo está necessariamente atrelado a seu sucesso 

comercial. Dado o caráter narratológico deste trabalho, o “funcionamento” de um videogame está 

diretamente ligado à capacidade que ele tem de harmonizar todas as suas facetas. Se o modelo de negócio 

adotado por um jogo é incapaz de se harmonizar com as mecânicas e com toda a narrativa desenvolvida 

em conjunto com a interação com o jogador, esse videogame deve ser considerado mal sucedido, mesmo 

que tenha apresentado sucesso comercial. Há, porém, um argumento que deve ser avançado nesse 

contexto: existe uma correlação positiva entre o sucesso comercial dos jogos e sua capacidade de 

harmonizar sua narrativa (que inclui o metagame), o design e o modelo de negócios adotado. Esse 

argumento, embora defensável e razoável, não será explorado neste trabalho.  
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tipicamente estabelecem um número fixo de “créditos” que permitem que o jogador 

jogue por algumas sessões, rodadas ou por um tempo determinado. Quando esses 

“créditos” são esgotados, o jogador deve cessar o jogo até que seus créditos sejam 

restabelecidos. Isso pode ocorrer por uma variedade de meios. Em games sociais, como 

o Farmville no Facebook, os jogadores são forçados a esperar vários minutos até que 

possam executar uma ação ganhando “action points”. Esses action points podem ser 

conseguidos também através da recomendação do jogo para amigos na rede social ou 

através da compra direta com dinheiro. Geralmente, a estratégia envolve a facilitação do 

acesso inicial aos créditos de ação, permitindo que o jogador avance rapidamente ao 

começar seu game, mas que os “créditos” se tornem cada vez mais difíceis de conseguir 

com o tempo, impedindo que o jogador execute ações significativas a não ser através do 

pagamento. 

 Bens de melhorias funcionais ao jogo: Embora relativamente comuns, tendem a 

ser também a implementação free-to-play que sofre mais resistência pelos jogadores. 

Tratam-se de bens vendidos nas lojas virtuais que melhoram o desempenho do jogador 

dentro do mundo virtual. Assim, num MMORPG, por exemplo, o jogador pode 

desembolsar um valor em dinheiro para conseguir uma armadura ou uma espada mais 

poderosa que o coloque em vantagem em relação aos outros participantes do mundo. A 

implementação de bens funcionais por vezes também pode ser misturada com a redução 

de tempo, uma vez que muitos dos itens oferecidos nas lojas virtuais podem estar 

disponíveis para qualquer jogador, cumpridas algumas condições de aquisição. A 

resistência à implementação desse tipo de bem virtual em jogos se deve à percepção de 

que o jogo acaba se tornando desequilibrado e geralmente menos satisfatório – o que 

não é compensado pela satisfação gerada pelos jogadores individualmente. Também 

gera um tipo de competitividade percebida como prejudicial entre os jogadores, que 

devem gastar mais dinheiro real para manterem sua posição dentro do jogo; isso tende a 

destruir o incentivo para que os jogadores se invistam no mundo do videogame e, 

paradoxalmente, os tira de dentro do jogo – uma vez que o fator primordial para o 

sucesso dentro dele deixa de ser um critério meritocrático e passa a ser o fator 

meramente financeiro. No capítulo seguinte analisaremos o caso específico da Auction 

House no jogo Diablo III para vermos quais são os efeitos práticos da implementação 

da venda de bens virtuais em um jogo altamente dependente de equipamentos; além 

disso, falaremos também sobre a combinação desse modelo de negócio de venda de 

bens virtuais (que é implementado de forma pura em jogos free-to-play como League of 
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Legends) com o fato de que Diablo III era um jogo vendido tradicionalmente, com alto 

preço de entrada. 

 Venda de bens estéticos: A desenvolvedora Valve se refere a seu jogo Team 

Fortress 2 como o “simulador de chapéus número 1 do mundo” (ONCE UPON A 

TIME..., s/d). De fato, a popularidade do mercado de bens cosméticos com que adornar 

os personagens de Team Fortress 2 foi surpreendente desde sua concepção, 

principalmente devido ao fato de que os jogadores nem mesmo são capazes de ver os 

itens que seus avatares vestem. Sendo um jogo de tiro em primeira pessoa, os jogadores 

veem a ação pelos olhos do personagem que controlam e os bens estéticos – que 

compram, trocam ou fazem através das ferramentas disponibilizadas pela Valve – não 

são vistos pelo jogador, mas apenas pelos outros. Isso nos informa bastante a respeito 

do valor dos bens cosméticos e o que eles significam para os jogadores dentro da 

comunidade.  

De fato, em jogos online, nos quais os jogadores investem frequentemente 

centenas de horas, os bens estéticos desempenham um papel importante de 

posicionamento social para cada indivíduo. Os bens estéticos, assim como bens 

funcionais, geralmente podem ser adquiridos através do jogo normal ou comprados. No 

jogo League of Legends, os skins são bastante populares para os “campeões” de cada 

jogador. 

 Serviços suplementares: Também implementado em jogos com assinaturas, 

muitas desenvolvedoras cobram por serviços como migração de servidores, mudança de 

nome ou modificações específicas nos avatares. Esse tipo de serviço, bastante comum 

em jogos core online se beneficiam do fato de que os jogadores têm grande 

investimento nos personagens que criam e desenvolvem, mas também desestimulam 

grandes mudanças dentro do mundo de jogo que possam causar desequilíbrios ao game. 

 

3.5.3.2 Freemium 

 Bastante similar ao modelo shareware, que foi popularizado nos anos 1990 por 

desenvolvedoras de videogames para computadores pessoais como a Epic Games (então 

chamada de Epic Megagames) e pela id Software, o modelo freemium dá acesso a uma 

porção do jogo gratuitamente, enquanto o jogo completo, ou uma versão do jogo com 

maiores funcionalidades, só se torna disponível através do pagamento. 
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 Diversos games mobile fazem uso do modelo freemium. Notoriamente, jogos 

como Angry Birds e Fruit Ninja oferecem versões básicas gratuitamente e cobram por 

suas versões mais avançadas. 

Figura 2 - Tela de seleção de estágios em Angry Birds HD Free. 52 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 A atratividade do modelo freemium reside no fato de que os jogadores podem 

experimentar o videogame sem terem o compromisso do investimento monetário nele 

sem saberem se vão aprovar a compra. 

 Como mencionado anteriormente, jogos nos quais o investimento de tempo é 

alto, têm implementado modelos que permitem que os jogadores embarquem em um 

período de testes, que pode ser limitado por tempo ou ter outras restrições funcionais. 

World of Warcraft permite que os jogadores experimentem o jogo gratuitamente até o 

level 20. Star Wars: The Old Republic permite que o jogador experimente todo o 

conteúdo da história do jogo em sua modalidade free-to-play, podendo fazer um 

upgrade em sua conta com uma compra de US$ 4,99 para o chamado “status 

preferencial”; o conteúdo do jogo completo, porém, só se torna disponível através da 

assinatura. EVE Online, em contraste, disponibiliza um modo gratuito por 14 dias em 

vez de limitar as funcionalidades do jogo. É possível também conseguir 21 dias 

gratuitos através de uma referência de outro jogador de EVE Online. O jogador que 

indicar, por sua vez, pode ter 30 dias gratuitos acrescidos à sua assinatura do jogo. 

                                                 
52 Esta tela estimula o jogador a adquirir a versão completa do jogo. 
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Figura 3 - Parte dos níveis de pagamento disponíveis em Star Wars: The Old Republic.

 

Fonte: Página “Features” do site de Star Wars: The Old Republic.53 

 

Efetivamente, o freemium libera os desenvolvedores da obrigação de demonstrar 

o valor do seu jogo através de estratégias indiretas de marketing (trailers, resenhas, 

coberturas etc) e dá ao jogador a possibilidade de conhecer o mundo virtual oferecido 

em primeira mão. Além disso, o modelo, ao ofertar o acesso ao menos a uma parte do 

conteúdo, implicitamente, promete uma profundidade muito maior e possibilidades 

inexploradas pelo acesso limitado a que o jogador tem direito. A “faca de dois gumes” 

aqui, porém, pode ser a percepção de que a curva de aprendizado de determinado game 

seja muito inclinada (ou seja, é muito difícil se adaptar ao ambiente do jogo). 

EVE Online, por exemplo, é frequentemente acusado desse “pecado”. Sendo um 

dos jogos mais longevos ainda em funcionamento atualmente (lançado em 2003), a 

percepção da comunidade de jogadores sobre EVE tende a ser a de que se trata de um 

jogo extremamente complexo e profundo e que, por isso, o investimento pessoal dos 

                                                 
53 Disponível em: http://www.swtor.com/FREE/features. Acesso em jan 2015. 
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jogadores é muito alto. Se, por um lado, o modo gratuito oferecido pelo jogo pode 

mitigar essa impressão, por outro, pode – e, a julgar pelas reações gerais a respeito de 

EVE – pode extrapolar a ideia de que se trata de um mundo impenetrável. 

 

3.5.3.3 Publicidade 

 Finalmente, outra variação dos jogos free-to-play ocorre com a implementação 

de anúncios publicitários dentro dos jogos. Isso é feito explicitamente em diversos 

games mobile, para smartphones ou tablets, onde banners de publicidade são 

posicionados na tela. A publicidade também pode possibilitar indiretamente a 

distribuição dos jogos, sendo colocados em sites que oferecem uma variedade de jogos 

gratuitos na internet. 

 Além dos banners, a publicidade também pode ser consumida através dos jogos 

in-game. No jogo de futebol gratuito FIFA Online, por exemplo, os jogadores são 

frequentemente expostos a várias marcas, que podem estar sendo anunciadas nas placas 

publicitárias ao redor dos campos de jogo (que variam com frequência) e a marcas 

carregadas em camisas, chuteiras, bolas etc. 

 De fato, os jogos digitais (que pode ser usada tanto como principal fonte de 

receita tanto como fonte acessória) são vistos como “subutilizados” no campo da 

publicidade. Dado que os jogos tendem a requerer um nível de atenção mais alto, dada a 

sua intrínseca interatividade, muitos atores no mercado avaliam que a utilização de 

“outdoors” in-game deva aumentar substancialmente até 2016, chegando a US$ 7,2 bi 

(TASSI, 2011).  

 

3.5.4 E-sports 

 O último modelo de consumo de videogames que pretendemos abordar e que 

nos instruirá nas análises do próximo capítulo e refere-se aos chamados “e-sports” – 

sigla para “electronic sports”, também referidos pela sigla “esports” ou simplesmente 

pelo nome “competitive gaming”. 

 Os e-sports se popularizaram a partir de meados dos anos 2000, quando as 

competições de diversos jogos multiplayer passaram a ser transmitidas pela internet via 

streaming. Os games mais populares entre os circuitos competitivos são títulos de 

estratégia em tempo real, tiro em primeira pessoa e jogos de luta. 
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 Especificamente, jogos como League of Legends e Dota 2 possuem enormes 

campeonatos, transmitidos online, contando com patrocínios milionários. Além disso, 

os times formados para competir nesses campeonatos já contam com milhares de 

seguidores, além de patrocínios empresariais. 

 O fator mais interessante para nossos propósitos analíticos aqui é que os e-sports 

estão ligados também à popularização do streaming online, através de sites como o 

Twitch e o Hitbox. A popularização do ato de assistir outras pessoas jogarem permitiu 

que os e-sports atingissem grande proeminência dentro da cultura gamer. 

 Atualmente, além da transmissão de jogos através de sites como o Twitch, que 

atraem doações e assinaturas dos canais dos jogadores que fazem o streaming, há 

também a crescente popularização dos chamados “Let’s Plays” no site de vídeos 

Youtube, onde os jogadores postam gravações de seus jogos, frequentemente com 

comentários ou reações instantâneas. A notoriedade de personagens online como 

PewDiePie, por exemplo, chegou até a mídia mainstream. PewDiePie é o apelido online 

do produtor de Let’s Plays Felix Kjellberg, que possui o maior canal de vídeos no 

Youtube, com mais de 34 milhões de assinantes e quase 8 bilhões de visualizações até 

janeiro de 2015. 

 Vale ressaltar que o interesse crescente na observação da interação dos outros 

com os videogames fez com que os e-sports se tornassem também entretenimento e 

forma de consumo sui generis dos videogames. Enquanto nos casos anteriores 

falávamos de uma interação direta dos publishers e desenvolvedores com os jogadores 

através de seu modelo de negócio, que fomentava o consumo dos videogames, os e-

sports são formas indiretas de consumo de videogames. Eles promovem os jogos mas, 

ao mesmo tempo, os despem do que tradicionalmente torna os videogames 

narrativamente atraentes para os jogadores. 

 Da mesma forma que ocorre em esportes tradicionais, os jogos dos e-sports, 

embora digitais, são efetivamente reduzidos a seus componentes mais básicos. Os 

elementos sensíveis que dão significado ao jogo no processo de consumo tradicional, 

emprestando significado e narrativas ao videogame, tendem a ser ignorados no caso dos 

e-sports. A redução ocorre porque os jogos acabam despidos às suas mecânicas, que 

devem ser exploradas em prol da competição. 

 A narrativa desenvolvida não ocorre através do jogo neste momento, mas 

lateralmente ao jogo. Como nos esportes tradicionais a que estamos habituados, a 
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rivalidade não se dá entre avatares dentro do game que representam jogadores, mas 

entre os próprios “esportistas”. 

 Para a plateia, o consumo desses jogos passa a ter menos a ver com os elementos 

que concatenam uma “história” coerente com o jogo e mais com o elemento humano. O 

posicionamento dos jogadores, assim, é essencialmente fortalecido; sua habilidade se 

torna o fator principal de atratividade, enquanto fatores estéticos que formam as 

histórias, o lore e a “personalidade” do jogo para jogadores comuns não se aplicam. 

 Falaremos mais sobre o consumo dos e-sports no caminho seguinte, quando 

focaremos tanto nos aspectos de League of Legends e Dota 2 que permitem que eles 

sejam explorados competitivamente, tornando-os interessantes para terceiros. 

 

3.6 CONSUMO, NARRATIVAS E VIDEOGAMES 

 Neste capítulo, como estabelecemos a conexão entre os fatores de consumo dos 

videogames com seus aspectos narrativos, igualmente pretendemos situar que os 

aspectos de consumo são capazes de determinar – ou ao menos incitar – o 

posicionamento social dos jogadores dentro da narrativa dos videogames. Justamente 

para alicerçar tal conjuntura, estipulamos também que os aspectos culturais da cultura 

gamer estiveram tradicionalmente ligados aos modos de consumo de jogos até hoje, 

mas que essas formas de consumo têm se modificado profundamente. 

 Essas modificações trouxeram consigo a reconfiguração na maneira dos 

jogadores se relacionam com os jogos. Assim sendo, os modos de se consumir 

videogames reposicionaram, socialmente, o indivíduo em relação aos videogames e à 

cultura em que se inserem. 

 Com isso como norte, o ponto central deste trabalho se ancora nas experiências 

dos jogadores, que formam uma narrativa inteligível, o fator mais persuasivo dos jogos. 

Trata-se de um argumento essencialmente narratológico:  posição que se preocupa com 

o que os jogos representam em determinado contexto; e o contexto que buscamos para 

fundar esse sequenciamento inteligível (que forma a narrativa) é dado pelo consumo. 

 No terceiro e último capítulo deste trabalho pretendemos mostrar, através de 

casos concretos, como jogos específicos são afetados pelas maneiras como os 

consumimos. Nossa análise buscará suporte na relação dos jogadores com o metagame 

(ou a metanarrativa) e como os modos como consumimos os jogos – estabelecidos em 

grande parte pelos modelos de negócio que adotam e que acabamos de abordar – afetam 

a percepção de suas narrativas. 
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 Com os argumentos explorados neste trabalho, a conclusão que deve seguir é 

crítica: suas narrativas são bem ou mal sucedidas? E, uma vez que delimitamos a 

centralidade da narrativa (em sentido amplo) para os videogames, os jogos em si são 

mal ou bem sucedidos? 
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4 O CHOQUE DO CONSUMO COM A NARRATIVA 

Como demarcado nos capítulos anteriores, os jogos são meios narrativos e 

representativos, que possuem uma lógica discursiva própria que leva em consideração a 

posição singular na qual seus consumidores são colocados. São, portanto, interatores 

(MURRAY, 2003), implicados na narratividade estabelecida pelo design do jogo e pelo 

próprio fato de que estão jogando.  

Ao estabelecer esse argumento, nós também apresentamos as diferentes formas 

de consumo dos videogames. Tais maneiras de consumir os jogos marcam também 

formas diferentes de posicionar os jogadores nos espaços sociais criados pelos 

videogames. A evolução das formas de consumi-los evidencia as mudanças narrativas 

ensejadas pelas mudanças das formas de consumo. 

Nas próximas páginas, falaremos com maior profundidade sobre como isso 

ocorre traçando a evolução das formas narrativas e dos espaços sociais dos videogames 

criados pelo consumir. 

 

4.1 O CONSUMO TRADICIONAL DOS VIDEOGAMES 

 Como delineado no capítulo anterior, os videogames nasceram e passaram a ser 

consumidos dentro de um modelo específico que permitia um leque um tanto restrito de 

possibilidades narrativas. Tal leque só veio a se abrir mais recentemente, com a 

disseminação e o barateamento das plataformas e meios para consumir os videogames. 

Embora estes últimos sejam o foco deste trabalho – porque tratam de formas de 

consumo e possibilidades narrativas exploradas atualmente, sendo portanto mais 

relevantes – cabem algumas observações a respeito das maneiras primárias de consumir 

e de narrar os jogos. 

 

4.1.1 A primazia dos arcades e seus efeitos 

 Em 1978, a Taito Corporation lançou um videogame chamado Space Invaders. 

Inicialmente, era diferente de todos os jogos de arcade que eram oferecidos (ao menos 

nos Estados Unidos). Os jogos tratavam de temas familiares: esportes, futebol 

americano, carros. Space Invaders, porém, era sobre alienígenas (cujo design singular 
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foi inspirado em criaturas marinhas54) que desciam sobre a terra e tinham que ser 

eliminados com tiros de bases terrestres. Se os alienígenas conseguissem destruir as 

bases na terra, o jogador era eliminado. Não havia qualquer maneira de vencer em 

Space Invaders. Só era possível adiar a própria derrota. Ao adiá-la, os jogadores 

acumulavam pontos, derrotando os extraterrestres. Era um shoot-‘em-up, ou shmup, um 

game de tiro bidimensional. 

 O jogo inicialmente não foi bem sucedido, mas não demorou até que começasse 

a ser adotado pelos jogadores. Kent (2001) afirma que levou três meses para que Space 

Invaders mostrasse seu potencial no negócio dos arcades, o que o levou, mais tarde a ser 

convertido para o console Atari 2600, que era o aparelho mais popular à época. Na 

verdade, o sucesso de Space Invaders foi tão grande que ele teria causado uma escassez 

de moedas de 100 ienes no Japão, que eram utilizadas nas máquinas do jogo.55 A 

história desde então já se provou falsa, mas sua disseminação e persistência mostram 

como Space Invaders se configurou em um objeto cultural compartilhado.56 Seu sucesso 

foi tão grande que havia, no mínimo, a verossimilhança na história: o jogo era 

reconhecidamente tão popular que a escassez de moedas não era inacreditável. 

 Isso, porém, nos provê um dado ainda mais interessante dentro da dimensão do 

consumo: Space Invaders era um jogo que, de fato, se consumia muito. Jogos como ele 

passaram a ser conhecidos como quarter-munchers – ou seja, “comedores de fichas”. 

De fato, os jogos de fliperama da chamada “era de ouro dos arcades” (efetivamente, o 

período de meados dos anos 1970 até o começo dos anos 1980) dependiam dessa 

criação de um sistema em que o objetivo final estivesse sempre um pouco mais à frente, 

mas jamais alcançável. Não à toa, eram jogos circunscritos a condições de derrota, mas 

não de vitória: toda vez que uma hora de aliens em Space Invaders, uma nova hora 

                                                 
54 Em entrevista à revista Edge (2005), o designer de Space Invaders Tomohiro Nishikado afirma que os 

aliens de seu jogo haviam sido inspirados nos alienígenas do livro Guerra dos Mundos, de H. G. Wells, e 

criaturas marinhas. 
55 No Brasil, interessantemente, se disseminou o uso fichas dedicadas que deviam ser compradas nos 

balcões dos locais que possuíam as máquinas de fliperama. Isso pode ser explicado pela relativa 

instabilidade econômica do país. Enquanto em países como os EUA e o Japão se podia esperar que as 

moedas de 25 centavos e 100 ienes continuassem a ter um valor mais ou menos estável ao longo do 

tempo, a inflação brasileira garantia que as moedas perdessem seu valor rapidamente. Assim, as máquinas 

de fliperama, se usassem moedas de dinheiro corrente, teriam que se reajustar continuamente para que os 

jogos não se tornassem mais baratos artificialmente, o que era bastante inconveniente, dadas as limitações 

das máquinas, que deviam ser fisicamente alteradas. 
56 Kent (2001) reproduz esse factoide, citando Eddie Adlum, o editor da revista americana RePlay 

Magazine, que afirmou que a “casa da moeda teve que triplicar sua produção de moedas de 100 ienes 

porque tantas foram perdidas nas máquinas de fliperama” (KENT, 2001, posição 310). Em artigo para o 

site da American Numismatic Association, porém, Charles Paradis (2014) rejeita essa ideia e afirma que 

não houve aumentos significativos na produção de moedas durante o auge da popularidade de Space 

Invaders. 



67 

 

surgia, ad eternum. Seu modelo de jogo (e de negócios) dependia do despertar do desejo 

de superação dos jogadores, mas um desejo ao qual sempre faltaria algo para chegar à 

vitória. 

 Assim, os jogos atuavam, na esfera do consumo, com dois incentivos diversos: 

1) o incentivo de fazer com que os jogadores gastem mais fichas para continuar a jogar; 

2) os jogos têm que parecer justos para que despertem no jogador um desejo de 

continuar a tentar melhorar neles. Dados esses dois incentivos, os jogos tendiam a 

começar relativamente fáceis nos primeiros estágios e se tornavam exponencialmente 

mais difíceis com o passar do tempo. 

 Como afirma Bauman (2008), os consumidores só estarão dispostos a consumir 

se esse consumo “prometer satisfazer seus desejos”. E, ainda, “o preço que o potencial 

consumidor em busca de satisfação está preparado para pagar dependerá da 

credibilidade dessa promessa e da intensidade desses desejos”. O incentivo que 

funcionava nos jogos de arcade, portanto, pretendia persuadir o jogador tanto a gastar 

mais, como fazê-lo permanecer por mais tempo desfrutando do jogo. 

 Diversos outros jogos de arcade clássicos funcionavam a partir desse princípio: 

seu design pretendia fazer com que os jogadores se aclimatassem no começo a um 

cenário convidativo, em que suas habilidades iniciais eram suficientes, mas a curva de 

aprendizado se elevava rapidamente. Space Invaders usava desse princípio, assim como 

Galaxian (1979), Galaga (1981), Donkey Kong (1981) e Robotron 2084 (1982). 

 Galaxian e Galaga eram jogos que seguiam a fórmula do sucesso de Space 

Invaders, colocando os jogadores contra um sem número de hordas de alienígenas que 

deveriam atingidos por tiros para serem derrotados. Donkey Kong (1981) já seguia outro 

princípio (inaugurado por Pac-Man, de 1980), contando com personagens cartunescos e 

um objetivo diferente do convencional, apelando à narrativa popular do filme King 

Kong, em que um macaco gigante sequestra uma mulher e a leva para a parte superior 

de um edifício. Os quatro primeiros estágios de Donkey Kong seguem uma sequência 

previsível e aparecem sempre da mesma forma. A partir do quarto estágio em diante, os 

cenários (sempre os mesmos) seriam revezados de maneira a manter o jogador em 

ignorância sobre o que viria a seguir. Um jogador experiente poderia estar habituado a 

todos os cenários; porém, a aleatoriedade com que apareciam tinha como objetivo 
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manter o jogador sempre em uma posição vulnerável, para gastar mais moedas para 

jogar.57 

 Robotron 2084 foi um dos primeiros jogos do gênero “twin-stick shooter” – isto 

é, onde o jogador controlava um personagem capaz de andar e atirar em todas as 

direções e cuja direção do movimento não determinava a direção dos tiros. Assim, duas 

alavancas determinavam suas ações: uma delas o movimento, a outra, a direção dos 

tiros. Também nesse caso, os primeiros estágios servem como preparação para uma 

elevação radical da curva de dificuldade, que poderia ser explicada pelo desejo de 

manter o jogador pagando para jogar ao mesmo tempo em que dava ao menos um 

trecho do jogo para que ele não se sentisse terrivelmente impotente. 

 É mais um dos argumentos deste trabalho que esse tipo de jogabilidade 

(necessariamente limitada a pequenos impulsos de jogo e sempre requerendo o 

pagamento para o contínuo acesso ao jogo) foi reciclada a partir do final dos anos 2000 

nos jogos free-to-play, que dominaram redes sociais e smarphones. 

 É importante notar também que a relativa simplicidade produzia maior espaço 

para a exploração de um só aspecto de jogo. Um dos problemas dos primeiros jogos de 

fliperama eram seus parcos recursos tecnológicos, que exigiam que eles fossem 

limitados em escopo para serem facilmente reproduzidos. Isso levou aos estilos dos 

jogos que já mencionamos, geralmente limitados a só uma tela, oferecendo ao jogador a 

visão completa do campo de jogo.  

 A superação desse modelo artístico de exploração de jogos só se deu quando se 

tornou viável tecnologicamente um tipo de jogo mais complexo para os consoles 

caseiros. E, assim, com a quebra da primazia narrativa dos arcades, também se deu sua 

decadência na esfera do consumo. Seu modelo de negócio não estava preparado para 

lidar com o potencial dos jogos caseiros, que eram capazes de transportar os jogadores 

para um mundo muito mais complexo do que se pensava anteriormente. 

 Evidentemente, os jogos caseiros não eram uma novidade, mas sua lógica nunca 

havia sido explorada ao seu potencial máximo. Foi só com a chegada do Nintendo 

Entertainment System (NES) que houve uma quebra de paradigma. 

 

                                                 
57 De acordo com o Donkey Kong Blog (UNDERSTANDING..., 2012), essa característica, de fato, só 

surgiu quando o jogo foi levado para os Estados Unidos. Os estágios, na versão japonesa, permaneciam 

sempre os mesmos. A versão americana é, até hoje, jogada competitivamente por ter maior variação e 

possuir um ponto de chegada de comparação entre os recordistas (no caso, uma tela de bug do jogo, ao 

final de 22 estágios). 
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4.1.2 A coerência dos videogames 

 Kent (2001) mostra que a Atari, mesmo ao fazer seu console caseiro, o Atari 

2600, continuava a atuar na lógica que os levou à primazia nos arcades, transferindo 

seus sucessos das máquinas de fliperama para seu aparelho caseiro. Um dos poucos 

jogos mais ambiciosos para o Atari 2600 foi o game singelamente nomeado Adventure, 

que consistia em uma exploração mais ampla e tinha uma jogabilidade notavelmente 

dissimilar aos demais games do console. Foi também o primeiro jogo da história a 

possuir um “easter egg” (MONTFORT, N.; BOGOST, I., 2009).58 

 Foi, porém, somente com a chegada do NES que ocorreu uma ruptura 

sistemática: os jogos poderiam almejar mais. Super Mario Bros., o jogo que vinha junto 

com o console de 1985, foi o que primeiro teve de explorar essas novas potencialidades, 

inaugurando diversos padrões dos videogames que são utilizados até hoje. 

 Cabe aqui fazer uma digressão, portanto. Existe uma coerência entre os jogos e 

o modo pelo qual eles são consumidos. Essa coerência não se dá estritamente no plano 

tecnológico (embora ela seja o fator mais preponderante), mas acontece no plano do 

consumo. Ao mudar o local onde os jogos são consumidos, o modo pelo qual eles são 

consumidos também é necessariamente modificado. Se os jogos saem do arcade e se 

alojam no lar, a limitação temporal do seu consumo deixa de ser um fator determinante. 

Igualmente, não há a necessidade de forçar o jogador a repetir um mesmo procedimento 

diversas vezes, porque o incentivo ao replay não é necessário; não existe o quarter-

munching. Se não há uma limitação temporal da mesma forma que existia no arcade, e 

se não existem incentivos à cobrança recorrente no ambiente caseiro, abrem-se as portas 

para a construção de mundos complexos, que não requerem o aprendizado e o 

desempenho reiterado de apenas um número mínimo de habilidades. As possibilidades 

de construção do mundo de jogo rapidamente se multiplicam; há, aí, uma mudança 

tecnológica e também uma aparente mudança no hábito do consumo do jogador que 

decorre (ou, igualmente provável, ocorra em consonância) com ela. Os 

desenvolvedores, dessa maneira, devem tomar ciência dessa mudança e realizar as 

adaptações necessárias nos jogos para que eles atinjam o público. 

 De fato, essa coerência entre o consumo de jogos sempre podia ser observada; a 

popularidade dos jogos de arcade conseguia se traduzir em suas versões de jogos 

                                                 
58 Incidentalmente, esse “easter egg”, definido como “uma mensagem, truque ou um comportamento 

estranho dentro da esfera do jogo”, era uma sala no game em que aparecia o nome de seu designer, 

Warren Robinett. A Atari não creditava os seus designers na época e esse “easter egg” na verdade foi um 

importante ato para empoderar os criadores de jogos. 
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caseiros, mas não por completo. Jogos como Space Invaders e Pac-Man eram 

definitivamente populares em suas versões para o Atari 2600; seu sucesso nos arcades, 

porém, era intocável dados os termos pelos quais eles eram consumidos. Por muito 

tempo, atribuiu-se a continuada popularidade dos arcades a sua superioridade técnica 

em relação aos consoles caseiros, que forçosamente eram menos poderosos e tinham 

menor fidelidade gráfica. Entretanto, devemos frisar aqui que essa é uma explicação 

incorreta: mesmo com a popularidade dos jogos de arcade, o videogame que 

definitivamente elevou os consoles caseiros como modo de consumo principal desse 

mercado foi Super Mario Bros., um jogo de plataforma que não podia ser traduzido 

fielmente nas máquinas de fliperama. Isso não se devia ao fato de que SMB fosse 

tecnicamente intransponível para o fliperama, mas porque seu modelo de consumo era. 

Contrariamente, o modelo de consumo dos jogos de arcade era similarmente 

intransponível, ou ao menos não perfeitamente traduzível para os jogos caseiros, o que 

explica o fato de que suas versões para os videogames caseiros, mesmo quando fiéis às 

contrapartes dos arcades, jamais atingiram o mesmo grau de popularidade. 

 Tipicamente, jogos de arcade requeriam memorização e destreza de poucos 

comandos em um cenário restrito. Com o advento de Super Mario Bros., por outro lado, 

os jogadores tiveram que aprender, inclusive, que os limites da tela não limitavam o 

ambiente de jogo. O primeiro estágio de SMB é notório por seu design que era capaz de 

ensinar aos jogadores como se comportar no mundo de jogo de forma intuitiva59: 

Figura 4 - Tela inicial do primeiro estágio (1-1) de Super Mario Bros. 

                                                 
59 Para uma explicação mais detalhada de como Super Mario Bros fazia isso, confira o excelente vídeo do 

Design Club (2014). 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No primeiro estágio (1-1) de Super Mario Bros, o jogador é apresentado a uma 

tela estática, com seu personagem virado à direita. O jogador é estimulado a explorar os 

controles disponíveis, percebendo que não pode ir para a esquerda e descobrindo, então, 

que a direita é o caminho apropriado. 

Figura 5 - Montagem contínua das primeiras telas de Super Mario Bros.

 

Fonte: Auntie Pixelante (2009).60 

 

Ao seguir à direita, o mundo se abre. O jogador percebe que não está mais 

limitado à tela inicial de jogo, mas que o prosseguir à direita faz com que novos 

                                                 
60 Disponível em: http://auntiepixelante.com/?p=465. Acesso em: 15 jan 2015. 
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cenários passíveis de exploração O jogador é apresentado a uma caixa com uma 

interrogação e com um Goomba, um personagem ameaçador que se move na direção 

contrária. Com a ameaça pronta, o jogador é estimulado a utilizar o controle e 

fatalmente saltará. Com o salto, é provável que ele atinja uma das caixas com 

interrogações e a cabeça do Goomba, descobrindo que caixas com interrogações podem 

liberar prêmios pelo impacto e que inimigos podem ser derrotados quando atingidos na 

cabeça. 

O design de SMB, excelente para o aprendizado do próprio jogo, também 

marcava uma ruptura com os jogos consumidos anteriormente. Deve-se notar aqui que 

diversos jogos tiram proveito do conhecimento prévio que o jogador possui sobre outros 

jogos. Jogos de tiro em primeira pessoa (FPS), por exemplo, frequentemente tiram 

proveito do conhecimento acumulado pelos jogadores em outros jogos do gênero, 

fazendo uso de padrões compartilhados em seu gameplay. Uma instância observável 

desse fato é que a maioria dos jogos, de forma pouco realista, permite que os jogadores 

recarreguem suas armas a qualquer momento sem perder a munição extra do cartucho. 

Numa situação real, ao recarregar uma arma cujo cartucho não foi completamente 

utilizado, o atirador perderia as balas que sobrassem nele. Num videogame, na maior 

parte das vezes, o jogador pode simplesmente recarregar seu cartucho até o limite sem 

perder quaisquer balas ao trocar seu cartucho. É interessante notar, inclusive, que jogos 

que destoam desse padrão (como Red Orchestra) causam estranhamento, embora 

adiram a um maior realismo que jogos convencionais e mais populares, como Call of 

Duty ou Battlefield. 

Nesse sentido, é importante salientar que, ao romper com os padrões de 

gameplay e abrir possibilidades narrativas novas, Super Mario Bros. podia fazer uso de 

pouco conhecimento acumulado pelos jogadores. De fato, não só o próprio SMB se 

mostrava bastante diferente daquilo com que os jogadores rotineiramente estavam 

acostumados, mas também os métodos de input do NES eram diferentes. Em vez de 

uma alavanca, um direcional em formato de cruz. Em vez de um (ou nenhum), dois 

botões de ação no controle. Embora o NES e SMB apresentassem um videogame, sua 

constituição era fundamentalmente diferente dos videogames anteriores – não que não 

houvesse videogames que se aproximassem daquilo que SMB tentava executar, mas 

pelo fato de que os videogames mais populares não o faziam. 
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Portanto, o NES e Super Mario Bros. estabeleciam um novo contrato61 entre os 

jogadores e o jogo, que abria as portas para novos meios narrativos e uma nova 

coerência entre o jogador, o meio utilizado para jogar, o local onde o videogame é 

jogado, o tempo disponível para essa tarefa, entre outros fatores. 

Essa coerência entre o modo de consumo e a mídia consumida, é claro, não é 

exclusiva aos videogames. Efetivamente, nossas expectativas moldam como 

consumimos e reagimos a diversos meios de comunicação e expressão. Os modos e 

locais onde consumimos anúncios publicitários, por exemplo, são diferentes das 

maneiras e dos locais onde consumimos novelas de tevê. E mesmo nos casos em que há 

diversas coincidências entre os modos pelos quais um ou outro são consumidos, há 

diferenças fundamentais. Por exemplo, ao assistir novelas, se pode esperar, de maneira 

geral, que o espectador preste um nível razoavelmente alto de atenção ao que se passa 

na trama62, enquanto seu nível de atenção decresce durante os intervalos comerciais – 

fato que é compensado pelo notório63 aumento do volume. Os comerciais também se 

valem do fato de que sua compreensão deve ser estreitada para os poucos segundos em 

que estão no ar, apresentando cenários de fácil digestão. E, claro, os comerciais exibidos 

na tevê aberta também são diferentes daqueles exibidos em telões em ambientes 

externos. 

Para falar da importância da coerência entre os aspectos de consumo e 

tecnológicos dos meios, podemos citar também a tendência atual de remasterização de 

diversos conteúdos em alta definição, que tem ocorrido tanto em videogames (exemplos 

recentes incluem títulos como Shadow of the Colossus e God of War Collection, para o 

PlayStation 3) quanto em filmes e séries de tevê. 

No caso de séries, é interessante mencionar as séries americanas como as 

clássicas Buffy the Vampire Slayer (Buffy, a Caça-Vampiros, no Brasil) e The Wire. 

Buffy que, recentemente, começou a ser remasterizada pela produtora 20th Century Fox 

para telas em HD e widescreen (com o aspect ratio – isto é, a proporção de tela – 16:9). 

Naturalmente, dos anos 1990 até o começo dos anos 2000, a esmagadora maioria dos 

                                                 
61 Alguns autores formalizaram esse contrato no chamado “pacto narrativo” (MORRIS, 1968), segundo o 

qual o leitor se compromete a não questionar as premissas do enunciado. Esse pacto ocorre quando as 

premissas para seu estabelecimento são cumpridas – no caso, aqui, a coerência do jogo apresentado com o 

meio. 
62 Embora, en passant, nós possamos observar também que essa atenção, em absoluto, não é tão alta 

assim, uma vez que novelas podem durar meses e o espectador possa esperar a reiteração do conteúdo 

passado pela primeira vez ao longo da exibição do folhetim. 
63 Agora proibido, mas ainda executado pelos canais de televisão. 
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televisores tinha telas em proporção 4:3, o que significa que Buffy (e The Wire) foram 

produzidos em nesse formato.  

A introdução tecnológica de novos fatores, aqui, enfraquece o conteúdo e 

introduz erros inesperados à série. Em Buffy, por limitações tecnológicas, foram 

retirados alguns filtros de tela que faziam com que a série parecesse se passar à noite; 

sem os filtros, algumas cenas da história aparentemente perdem o sentido dentro da 

narrativa apresentada, onde vampiros não podem ficar sob o sol. Em outros casos a 

nova proporção de tela mostra mais do que o pretendido originalmente; na maioria, foi 

necessário um zoom em certa parte da tela para que as laterais fossem cobertas, 

cortando os trechos superiores da imagem (DUHAIME-ROSS, 2014). As mudanças não 

agradaram o criador da série – que não foi consultado – Joss Whedon, que, em seu 

Twitter, afirmava que “Buffy foi gravada em 4:3 porque as TVs tinham esse formato. 

Buffy em widescreen é absurdo” (apud DUHAIME-ROSS, 2014). 

The Wire está passando pelas mesmas mudanças, que modificarão o modo pelo 

qual a série é consumida. Originalmente, The Wire fora produzida em 4:3, mas em sua 

terceira (de cinco) temporada, a HBO requisitou a mudança para o aspecto 16:9, que foi 

recusada pelos responsáveis criativos pela série. Agora, ela passará pelos mesmos tipos 

de mudança aos quais Buffy será sujeitada, cortando alguns trechos de imagens para 

adaptar a série a um novo formato tecnológico dominante e às novas formas de 

consumir que se estabeleceram. 

 Factualmente, essas decisões executivas que modificam as séries de tevê foram 

tomadas por uma consideração mercadológica: o modo de consumo de programas de 

televisão se modificou e, da mesma forma, seu conteúdo deve acompanhá-lo. Com a 

modificação de sua proporção, os consumidores passaram a exigir conteúdos que 

cobrissem toda a extensão de suas telas. Isso, porém, traz um custo criativo e narrativo, 

como percebido no caso de Buffy.64 

 

4.1.3 Separação entre jogos e jogadores 

 Até a chamada “geração 16-bit”, encabeçada pelos consoles Super Nintendo 

Entertainment System (SNES) e Mega Drive (chamado Genesis nos EUA), os 

videogames utilizavam cartuchos. Sua relação de consumo com os jogadores havia sido 

                                                 
64 A história das proporções de tela utilizadas é tumultuada. Os aspect ratios mais utilizados surgiram por 

diversos motivos: acaso, considerações mercadológicas e concessões. Mais detalhes ser lidos no site 

Filmmaker IQ (THE CHANGING..., s/d). 



75 

 

estabelecida. Após a transição dos métodos narrativos empregados nos arcades, os 

videogames caseiros tiveram cresceram em complexidade mecânica e de suas histórias. 

 Sua evolução tecnológica, contudo, era limitada pelo formato que adotavam. Os 

cartuchos eram custosos e seu armazenamento era limitado. Com a introdução dos 

videogames que faziam uso de CDs – de que o Sony PlayStation, lançado em 1994 no 

Japão foi o maior expoente –, os jogos passariam a ter muito mais espaço para se 

estenderem: CDs eram mais baratos e tinham maior espaço de armazenamento. Os 

novos jogos em CD eram capazes de tocar música de alta fidelidade, que requeriam 

cada vez maior espaço, e adaptar roteiros com características cinematográficas. Games 

que representavam essa mudança de posicionamento narrativo dos jogos foram Final 

Fantasy VII e Metal Gear Solid. 

 Final Fantasy VII era um jogo de RPG japonês que, como tipicamente ocorre no 

gênero, incorpora pesados elementos de storytelling, privilegiando uma linearidade 

narrativa em vez de uma abertura à personalização do jogo, que é mais típica em RPGs 

ocidentais. Metal Gear Solid se baseava nas típicas narrativas de espionagem dos 

cinemas para montar sua história. Ambos eram sinais dos padrões vigentes na indústria, 

que continuaram com toda a força até a geração seguinte, capitaneada pelo console da 

Sony PlayStation 2. A partir da geração seguinte, porém, houve uma ruptura no modo 

de consumir videogames. 

 

4.2 A INTERNET E A APROXIMAÇÃO DOS JOGADORES 

 Com a chegada da geração seguinte de consoles, liderada pelo Xbox 360 e pelo 

PlayStation 3, os videogames embarcaram definitivamente na conectividade. Os jogos 

passaram a possuir achievements (medalhas sociais de compleição de um objetivo) e os 

jogos online se popularizaram definitivamente. Com isso, a cultura dos videogames 

pôde se expandir através de um cenário cultural de consumo coletivo. 

 Essa conectividade foi explorada também pelo crescimento dos jogos 

independentes que, através das plataformas digitais, foram capazes de encontrar novo 

público. Jogos como Braid (2008) jamais teriam conseguido chegar ao mercado sob as 

condições produtivas vigentes até a geração anterior, que era essencialmente off-line. 

 O novo status quo também levou a uma quebra da coerência entre meio e 

mensagem que existia anteriormente. Em meio a um ambiente de maior participação, os 

gostos e padrões de consumo dos videogames se modificaram. Inicialmente, isso 
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ocorreu através do sucesso de novos estilos de jogo; especificamente, jogos ocidentais, 

que permitiam maior personalização, mundos abertos e maiores possibilidades de 

emergência (como veremos adiante). Jogos de RPG ocidentais se popularizaram, 

enquanto os comparativamente mais lineares RPGS japoneses passaram a ser 

negligenciados. 

 O consumo dos videogames, mais conectado, também foi se modificando e 

assumindo sua faceta social. A loja Steam implementou várias ferramentas sociais, que 

permitem que os jogadores produzam e compartilhem mods (modificações) aos jogos da 

plataforma.  O Steam também implementou o esquema de crowdsourcing Greenlight, 

introduzido em 2013, que permitia que os usuários votassem em quais jogos deveriam 

poder entrar na plataforma. A implementação desse modelo também foi acompanhada 

pelo sucesso dos modelos de crowdfunding como o Kickstarter, que, em fevereiro de 

2015, são a categoria de bens que recebeu mais investimentos, com mais de US$ 317 

milhões. 

 A introdução dos novos padrões de consumo, explorados num meio em que a 

cultura participativa parecia ganhar relevância, criou uma nova aproximação entre os 

jogos e os jogadores; a ideia de que a narrativa dos videogames deveria passar 

necessariamente pelos jogadores foi fortalecida. 

 Nas próximas páginas, exploraremos os modos de consumo dos jogos que 

discutimos nos capítulos anteriores, como esses modos de consumo afetam a coerência 

dos videogames e o modo como os jogadores são tratados, além de sua influência sobre 

a narrativa geral dos videogames. 

 

4.3 CONSUMO DO JOGO E CONSUMO ATRAVÉS DO JOGO 

 O tratamento que damos ao consumo neste trabalho, vale reiterar, tem sentido 

amplo. Encobre tanto o consumo dos jogos como através dos jogos e seus efeitos 

narrativos. Um dos problemas narrativos mais importantes é estabelecido pelos jogos 

free-to-play, que modificam a posição narrativa do jogador constantemente através da 

mudança de posição de consumo do jogo. 

 

4.3.1 Características superficiais do free-to-play 

 Os jogos free-to-play diferem de jogos gratuitos por possuírem alguma estratégia 

de monetização. Os games gratuitos (ou freeware) não necessariamente possuem algum 
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modo de pagamento direto. Se geram receita de alguma maneira, é através de recursos 

como a publicidade interna. O free-to-play, por outro lado, é marcado por cobranças 

diretas do jogador, que liberam personagens, skins (isto é, “peles” ou “roupas” novas 

para personagens), fases, recursos para serem usados dentro dos jogos, etc. 

 O mais notório jogo atualmente a utilizar essa estratégia é League of Legends, da 

Riot Games, um jogo de um gênero chamado MOBA (Multiplayer Online Battle 

Arena), que possui mais de 27 milhões de jogadores simultâneos diariamente 

(FAROKHMANESH, 2014). Existem outros jogos com essas características atualmente 

que são extremamente populares, como Team Fortress 2 e Dota 2. 

 Contudo, esse modelo de negócios e jogo ganhou tração mesmo com jogos 

casuais, disponíveis tanto em redes sociais como o Facebook como em smartphones. 

Nessas plataformas, os jogos free-to-play foram capazes de cativar um novo público que 

estava longe dos jogos considerados “hardcore”. A empresa Zynga foi quem 

concentrou a maior atenção por sua exploração de jogos como FarmVille65 (2009). 

 

4.3.2 Características subjacentes ao free-to-play 

 O videogame, de acordo com a ideia geral dos jogos free-to-play, não precisa 

dispor de regras e conteúdo iguais para todos os jogadores; seu conteúdo não varia 

apenas de acordo com a agência do jogador, mas também de acordo com o quanto ele 

deseja pagar. 

 Trata-se de um modelo fundamentalmente diferente daquele vigente antes do 

advento de redes sociais como o Facebook e de plataformas móveis como smartphones 

ou tablets. Agora, modelos de negócio baseados em microtransações (rotuladas em 

mercados como a App Store como “compras dentro do aplicativo” ou, em inglês, como 

“in-app purchases”) exploram os mais variados aspectos do ato de jogar. 

 Sua significância é compreendida melhor em contraste com os modelos 

alternativos. Os jogos contavam, anteriormente, com basicamente dois modelos de 

distribuição; o mais comum, e que ainda vigora em plataformas proprietárias (como 

consoles caseiros como o PlayStation 4 e o Xbox One), estabelece um preço de entrada 

e considera os jogos como produto essencialmente completo. O outro modelo é o 

freeware, ou gratuito, muito comum na internet para jogos de menor escopo. Ambos 

                                                 
65 Um jogo de simulação de fazenda que incorporava elementos sociais. Nele, o jogador deve cultivar sua 

plantação, seus animais e conectar-se com seus amigos no Facebook para que eles o auxiliem em suas 

tarefas. 
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dão direito ao acesso integral ao conteúdo do videogame – no caso dos jogos vendidos, 

após o pagamento de seu preço.66 

 O modelo free-to-play, embora dê acesso a uma parte funcional dos jogos, não 

oferece acesso aos jogos por inteiro, mesmo que cumpridas as condições estipuladas 

dentro das regras. Por exemplo, as regras intra-jogo (que, como argumentaremos mais à 

frente, devem ser consideradas as únicas do videogame) são complementadas por regras 

externas: o jogador passa a ter um dispêndio também de tempo real (pausas forçadas 

para completar os objetivos) ou de dinheiro real, embora não tenha falhado em nenhuma 

das condições de vitória. 

 Em jogos tradicionais, só há uma maneira de avançar: completando o estágio 

anterior. O jogador, nesse caso, não necessita de nenhum apêndice ou auxílio para 

completar os jogos, que são produtos especificamente desenhados para serem 

consumidos de maneira completa. Uma vez que o indivíduo possua acesso ao jogo, ele 

terá acesso ao jogo completo desde que observadas as condições de vitória. Os jogos 

free-to-play, porém, estipulam condições de vitória mais condições alheias ao 

funcionamento do jogo. 

 No caso dos jogos sociais, amplamente disponíveis no Facebook, isso se dá 

através da publicidade para outros usuários da rede social. Assim, por exemplo, você 

pode estender sua fazenda de certas maneiras em FarmVille se fizer a propaganda do 

jogo para outras pessoas; o mesmo objetivo pode ser alcançado com o pagamento em 

dinheiro. As condições de vitória do jogo são divorciadas da vitória de fato. 

 

4.3.3 Problemas narrativos 

Os jogos, mesmo os mais abstratos, possuem uma sintaxe de regras e uma 

narrativa própria, que pode ou não recorrer a situações corriqueiras ou a outros valores 

já possuídos pelo interator. Assim, os jogos em geral e os videogames em particular 

criam, portanto, uma realidade fundamentalmente fictícia com a qual o jogador deve 

interagir e cujos pressupostos são dados e, se modificados, constituem essencialmente 

                                                 
66 É importante lembrar que também existia um modelo intermediário, chamado shareware, que é muito 

pouco utilizado atualmente. Jogos shareware davam direito a uma pequena fatia do jogo (o primeiro 

estágio, por exemplo) e geralmente pediam que o jogo fosse comprado para que o jogador tivesse acesso 

ao resto do conteúdo. Uma das empresas que ainda emprega uma variação do shareware é a Telltale, com 

seus conteúdos episódicos. 
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numa mudança em todo o panorama do jogo e no enfraquecimento da suspensão de 

descrença67 do ato de jogar. 

Nosso argumento, portanto, é que jogos free-to-play são leituras trivializadas o 

que, em sua essência, os torna menos jogos. 

 Para exemplificar e dar concretude a este argumento, utilizaremos dois jogos: 

Plants vs. Zombies 2, da desenvolvedora PopCap, e Real Racing 3, da desenvolvedora 

Firemonkeys Studios. Ambos os jogos, talvez não-coincidentemente, são publicados 

pela Electronic Arts, que é uma das empresas mais atuantes no ramo mobile e que tem 

implementado estratégias mais agressivas na implementação de modelos free-to-play. 

 Ambos os jogos foram lançados em 2013 e, desde então, figuram no top 100 

global entre todos os aplicativos disponíveis tanto na App Store da Apple quanto na 

Play Store, a maior distribuidora de aplicativos para celulares e tablets Android. No 

momento em que esta dissertação caminhava para a sua conclusão, ambos os jogos 

também figuravam no top 100 global de aplicativos que geram maior receita.68  

 Plants vs Zombies 2 é a sequência de um jogo extremamente bem sucedido, 

porém pago. Trata-se de um jogo em que plantas devem ser colocadas em um campo 

para defender o jardim de uma casa de ataques de zumbis, num molde clássico de estilo 

tower defense. O primeiro jogo foi muito bem sucedido por sua aplicação simples, 

porém efetiva, dos conceitos do tower defense. 

 

                                                 
67 A suspensão de descrença ocorre em qualquer trabalho ficcional, evidentemente. Ela serve para que o 

indivíduo que consome qualquer trabalho ficcional passe a considerar a trama exposta efetivamente 

plausível. No caso dos jogos, a suspensão de descrença tem ainda a função de fazer com que os jogadores 

saibam quais regras são consistentes com o mundo em que eles estão inseridos e, assim, sejam capazes de 

resolver os problemas apresentados. Sem regras consistentes, a narrativa do jogador se torna muito menos 

persuasiva e o jogo, nesse sentido, pior (que não deve aqui ser considerado como, necessariamente, um 

julgamento de valor, mas apenas como uma falha em alcançar os próprios objetivos do meio; sobre a 

ideia de uma análise livre de valores, cf. e.g. MISES (2010) e suas discussões sobre a sociologia e como 

podemos considerar análises boas ou ruins mantendo a isenção e apenas utilizando valores e premissas do 

sujeito analisado). 
68 Em 11 de agosto de 2014, Plants vs Zombies 2 figura na 68ª posição em receitas globais e Real Racing 

3 figura em 90º, segundo o site Applyzer.com. Vale salientar que nesse ranking não se consideram 

somente jogos, mas aplicativos de todos os tipos. 
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Figura 6 -  Primeiro nível de Plants vs. Zombies (2009) 

 

Fonte: Popcap.com.69 

 

Figura 7 - Primeiro nível de Plants vs. Zombies 2 (2013)

 

Fonte: Wikia de Plants vs. Zombies 2.70 

  

No segundo jogo, porém, que é gratuito, o jogador não mais avança a cada vez 

que completa um nível. As fases deixaram de provar que o jogador pode chegar ao 

estágio seguinte e os indivíduos, se quiserem jogar em estágios diferentes e avançar 

                                                 
69 Disponível em: http://www.popcap.com/plants-vs-zombies-1. Acesso em: 20 fev 2015. 
70 Disponível em: http://plantsvszombies.wikia.com/wiki/File:Plants-vs-Zombies-2-1.jpg. Acesso em: 20 

fev 2015. 
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dentro do universo do jogo, têm que revistar reiteradamente vários dos estágios que já 

visitaram anteriormente e jogá-los à exaustão para conseguir novas “estrelas” e “fases” 

para liberar novas fases. Aqui, o desafio já é cumprido e, no entanto, o jogo não cumpre 

sua parte no acordo implícito e simplesmente faz com que o jogador tenha que refazer o 

mesmo caminho diversas vezes para ter acesso a todo o seu conteúdo. 

A concepção do jogo pressupõe que se trata de um trabalho tedioso e, por isso, 

fornece alternativas para completar os estágios: os jogadores podem comprar moedas e 

estrelas com dinheiro real e pular todo o trabalho de consegui-las de acordo com as 

regras estabelecidas. O jogo também permite que o jogador simplesmente compre 

acesso a cada um dos mundos por US$ 5.49. 

Curiosamente, tal modelo foi descrito pelo designer de jogos Bennet Foddy 

como um cenário que permite que você “pague alguns trocados por algumas horas”. E 

acrescentava (tradução nossa): “Perceba, porém: não pagar alguns trocados em troca de 

algumas horas de jogo, mas alguns trocados para evitar jogar por algumas horas” 

(DAVIDSON, 2013). 

Figura 8 - Mundos de Plants vs. Zombies 2. “Pirate Seas” e “Wild West”71 

 

Fonte: Gamezebo.com.72 

 

No primeiro Plants vs Zombies, o jogador tinha acesso a todo o conteúdo após 

completar certos estágios e condições. No segundo, porém, o jogador tem acesso a 

algumas das plantas (usadas para defender seu jardim), mas outras continuam presas por 

                                                 
71 Estes podem ser acessados instantaneamente através do pagamento, caso o jogador não se sinta 

compelido a coletar as estrelas necessárias. 
72 Disponível em: http://www.gamezebo.com/2013/08/19/plants-vs-zombies-2-its-about-time-

walkthrough-cheats-strategy-guide/. Acesso em: 09 set 2014. 
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trás de uma pay wall. O jogo, inclusive, se beneficia da familiaridade daqueles que 

jogaram o jogo mais antigo para cobrar por plantas já conhecidas por ele. Assim, os 

atributos dessas “armas” compráveis já são conhecidos e a oferta se torna mais atraente. 

Cada uma das seis plantas disponíveis para compra custa U$ 2.99. Há também 

“upgrades” disponíveis, para aumentar a eficácia do jogador em uma partida, cada um a 

US$ 1.99. O jogo também generosamente oferece “bundles”, ou “conjuntos”, para que o 

jogador “poupe” na compra de vários itens em sua loja. 

Figura 9 - Loja em PvZ2. “Plantas” (isto é, personagens do jogo) à venda, além de moedas, “upgrades” e 

“bundles”. 

 

Fonte: Wikia de Plants vs Zombies.73 

 

 Real Racing 3 funciona de maneira similar. Sendo um jogo de corrida, RR3 

contém diversos carros e pistas, com corridas que devem ser vencidas e carros que 

devem ser sujeitos à manutenção a cada corrida. No começo do jogo, as corridas são 

curtas e os carros baratos. O dinheiro ganho em corridas é suficiente para a compra de 

carros. Os jogadores podem jogar diversas vezes até que seus carros necessitem de 

manutenção. Quando precisam de manutenção, os carros precisam de pouco tempo para 

estarem prontos para novas corridas. 

Figura 10 - Real Racing 3. 

                                                 
73 Disponível em: http://plantsvszombies.wikia.com/wiki/File:Gemium.png. Acesso em: 09 set 2014. 
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Fonte: Rebull.com.74 

  

Com o avançar do jogo, porém, os jogadores passam a ter que fazer 

manutenções a cada corrida, que duram às vezes 12 horas e os carros se tornam cada 

vez mais caros, impossibilitando que os jogadores comprem novos carros e façam novas 

instalações nos que já possuem. RR3 tem, contudo, a resposta necessária: pagar para 

conseguir fichas que podem ser usadas para avançar no jogo. 

Os jogadores, então, têm que repetir tediosamente os circuitos que já 

completaram para ganhar dinheiro e têm sua oferta de “ouro”: um tipo de moeda de 

dentro do jogo, cuidadosamente racionada. Enquanto o dinheiro de RR3 serve para 

comprar carros (com algumas exceções) e melhorias para os carros, o ouro serve para 

essas funções mas também para pular os tempos de espera forçosos e que se tornam 

cada vez mais altos com o passar do tempo.  

O website 148Apps fez os cálculos logo após o lançamento de Real Racing 3 e 

chegou à conclusão de que alguém que quisesse completar todos os objetivos do jogo 

teria que, no limite, gastar US$ 503,22 ou gastar 472 horas de jogo para comprar os 46 

carros então disponíveis, utilizando a melhor “oferta” disponível dentro do aplicativo 

(SCOTT, 2013). Desde então, mais carros foram adicionados a RR3. 

Figura 11 - Tela de manutenção do carro em Real Racing 3.75 

                                                 
74 Disponível em: http://www.redbull.com/uk/en/games/stories/1331581946027/arcade-iphone-gaming-

ghost-cars-consoles-racing-games. Acesso em 14 set 2014. 
75 Sem pagar, todos os reparos devem demorar várias horas para serem concluídos. Cabe salientar, porém, 

que os símbolos de dinheiro dentro do jogo se referem à moeda de dentro do jogo e não são valores em 

real. 
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Fonte: MacLife.com.76 

 

 No final das contas, tanto Plants vs Zombies 2 quanto Real Racing 3 têm uma só 

resposta: pagar. E os jogadores que não pagam estão sujeitos a regras completamente 

alheias ao funcionamento normal dos jogos. 

 Funcionalmente, é possível jogar tanto PvZ2 quanto RR3 sem o auxílio das 

microtransações. Porém, a experiência se torna extremamente desagradável depois de 

certo tempo. Os dois jogos colocam obstáculos cujas superações requerem aplicação 

alta de tempo ou habilidade; no caso de Plants vs Zombies 2, deve-se completar os 

estágios com algumas mudanças leves que aumentam o desafio, mas não mudam 

fundamentalmente a natureza deles; já Real Racing 3 faz o jogador esperar e, 

literalmente, tira-o do jogo. Em contraste com um game convencional, que tem 

pagamento único, Real Racing 3 exige o contínuo pagamento pelo privilégio de 

continuar a jogá-lo. 

Em maior ou menor medida, todos os jogos free-to-play são organizados dessa 

maneira: apesar de argumentos em contrário77, a experiência é artificialmente piorada, 

criando problemas e exigindo o pagamento para soluções.  

A experiência, inclusive, se torna desequilibrada uma vez que se insere o 

artifício do dinheiro. Se anteriormente o jogador dispunha de meios muito débeis para 

                                                 
76 Disponível em: http://www.maclife.com/article/reviews/real_racing_3_review. Acesso em: 14 set 2014. 
77 Alguns desenvolvedores, como a Nimblebit (NELSON, 2013) afirmam que testam seus jogos sem 

compras dentro do aplicativo, para não torna-las obstrusivas à experiência. Isso é irrelevante para nosso 

argumento aqui, que não se concentra em implementação, mas em um problema conceitual.   
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avançar, depois ele acaba dispondo de meios demais para vencer. Não à toa, muitos, se 

não todos, os jogos free-to-play já foram chamados de pay-to-win (pague para vencer). 

 Os jogadores, para avançarem, então, são jogados na esfera do consumo, não 

mais no cibertexto. As regras estipuladas, embora seguidas, não levam o jogador à 

vitória, como é a premissa dos jogos digitais, mas o levam a uma condição de derrota 

parcial que, para ser superada, são necessários meios extra-jogo. Seu consumo desses 

bens “intra-jogo”, não os conduz nem mesmo à vitória, mas simplesmente os reconduz 

ao ponto que já haviam chegado pelo cumprimento das regras do próprio jogo. Os 

publicadores dos jogos se beneficiam do impulso de consumo descrito por Bauman 

(1998), que criticava consumismo por não haver uma “linha de chegada” efetiva. O 

consumidor corre em busca de uma linha que nunca é ultrapassada, pela constante 

insatisfação no consumo. No caso desses jogos, além da literalidade da não existência 

de uma linha de chegada, já que esse final é artificialmente afastado do jogador toda vez 

que ele joga, para força-lo a usar seu dinheiro e monetizar sua participação, a 

insatisfação se torna concreta. 

A introdução do consumo produz novas regras artificiais que não eram 

estipuladas desde o começo. O dinheiro que cada jogador possui passa a ser relevante 

para o jogo, e não apenas as condições de chegada. As possibilidades de vitória deixam 

de ser relevantes e passam a ser meramente contingenciais. Em Plants vs Zombies 2, por 

exemplo, o jogador, ao cumprir todos os estágios, vê o desafio se escalonar de maneira 

não-linear: agora ele terá que cumprir o mesmo desafio novamente, ou pode se poupar e 

comprar seu acesso adiante diretamente (é interessante que PvZ2 simplesmente forneça 

o acesso às novas fases mediante pagamento, e não apenas as ferramentas para que o 

jogador chegue a elas).  

Assim, o consumo também trivializa a narrativa, nos termos de Aarseth, 

transformando o cibertexto em narrativa não-ergódica. Não há essencialmente nada de 

“errado” em narrativas não-ergódicas, mas os jogos se tornam problemáticos ao adotar 

princípios que os distanciam da cibertextualidade. Logo, os videogames, por princípio, 

deixam de ser relevantes dentro do seu meio e perdem seu potencial narrativo ao 

adotarem conceitos alheios a sua formação. Slideshows têm sua função, mas não podem 

ser considerados bons programas de televisão, porque requerem recurso a um 

apresentador externo que faça com que os slides tenham sentido. Da mesma forma, 

jogos free-to-play não podem tornar o recurso ao externo essencial para seu 

aproveitamento, porque isso os torna menos cibertextuais. 
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Ao perderem sua cibertextualidade, passam a ser narrativas débeis em si, porque 

incorporam elementos irrelevantes. Um jogo que prescinda de sua não-trivialidade não 

necessariamente precisa ser um jogo; de fato, estaria apenas utilizando uma forma não-

adequada para a expressão de seu conteúdo. Um conto ou um filme poderiam ser mais 

apropriados, por exemplo.78  

Por último, o estabelecimento de um vínculo com as condições do mundo real 

faz com que haja uma perda da suspensão de descrença necessária à narrativa do game. 

Os jogos introduzem regras artificiais a um ambiente. Essas regras, dentro do free-to-

play, estabelecem uma conexão entre o universo ficcional e o universo real. Essa quebra 

de independência entre os universos faz com que a narrativa perca sua força e passe a 

ser apenas mais um apêndice do real. As regras estabelecem uma dependência das 

regras do jogo às circunstâncias e regras fora do jogo.  

Esquemas de microtransações dentro de jogos free-to-play necessariamente 

desejam levar o jogador para uma condição em que o pagamento seja relevante à sua 

experiência. A lógica do jogo, dessa maneira, tenta se estender por um terreno sobre o 

qual não terá controle: as circunstâncias de vida de cada indivíduo. O indivíduo, sendo 

levado ao pagamento, também tem uma resolução menos satisfatória do desafio 

proposto: a regra cambiante faz com que a resolução do problema proposto não se dê 

dentro de parâmetros pré-estabelecidos. Inversamente, o jogo também não poderia 

deixar de oferecer uma solução a seu desafio após o pagamento. Se Real Racing 3 não 

disponibilizasse novos carros após o pagamento em dinheiro, a regra pareceria ainda 

mais absurda e seria semelhante a um jogo de azar.  

Dessa forma, o pagamento via microtransações estabelece uma solução 

necessária, mas externa. Em termos literários, seria como um deus ex machina, uma 

solução que não decorre da lógica interna da trama proposta. Com a adição do consumo, 

a solução não depende de algum tipo de habilidade ou superação de desafio, mas de 

fatores externos e alheios ao controle do meio. Fatores que, como descrevia Aristóteles 

(2003), ultrapassavam o “liame da necessidade e da verossimilhança”. Sem essa 

verossimilhança, a narrativa cibertextual se torna fraca e absurda. Não à toa o deus ex 

                                                 
78 Esta observação também daria subsídios mais interessantes à crítica dos games, afastando-as de uma 

compreensão rasa sobre a implementação desses sistemas. Isto é, os críticos não estariam mais presos a 

ideia de que a questão principal a ser resolvida é a implementação dos sistemas freemium, mas poderiam 

falar de seu conteúdo narrativo e de gameplay a despeito desse sistema e, de fato, colocando-o em 

contraposição às características formativas do jogo. 
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machina é um artifício literário clássico utilizado dentro do humor, por sua falta de 

coesão com o resto da história. 

 

4.4 WORLD OF WARCRAFT, DIABLO III E O CONSUMO 

 Neste trabalho, falamos de narrativas em videogames como aquilo que de fato é 

experimentado pelos jogadores. Nesse sentido, trata-se de uma conjunção de fatores 

relacionados ao design do jogo, ao seu storyline (isto é, à “narrativa” em sentido estrito, 

a história desenvolvida dentro dos jogos, àquilo que normalmente se intitula lore79) e às 

maneiras pelas quais os jogadores experimentam, absorvem, reconfiguram e 

ressignificam todos os fatores que já são dados a ele. 

 Existe, contudo, a instância da metanarrativa, que utilizaremos aqui não tanto 

como uma narrativa que está contida dentro da narrativa, mas como uma narrativa 

basilar, que é interpretada como aquilo que a narrativa explicita do jogo – como 

mencionada anteriormente – significa. 

 

4.4.1 World of Warcraft e a inserção do consumo no mundo de jogo 

 Com o lançamento da expansão Warlords of Draenor em novembro de 2014, 

World of Warcraft (WoW) acrescentou a seu já expansivo universo uma nova expansão 

que aumentava o nível máximo para os personagens do jogo, além de incluir novas 

missões e labirintos (“dungeons”) para serem explorados no modo player versus 

environment (PvE, jogador contra ambiente) e mudanças no modo player versus player 

(PvP, jogador contra jogador). 

 WoW contudo, sempre abarcou uma grande variedade de jogadores que desejam 

fazer coisas diferentes em seu mundo de jogo. Há jogadores que estão no mundo pela 

história, outros preferem combater os inimigos; vários grupos preferem simplesmente 

fazerem os objetivos do end game, que são as missões que só se tornam disponíveis 

após chegar ao nível máximo, e que geralmente só ficam disponíveis ao jogador 

chegando ao final de muitas missões diferentes, o que pode levar vários dias. 

                                                 
79 Lore normalmente é o termo utilizado para as histórias que ocorrem nos “bastidores” (ou background). 

Os acontecimentos canônicos de um mundo que dão sentido às ações do jogador – no caso específico dos 

videogames – mas que não são determinados por ele. 
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 Por conta deste último tipo de jogador80, no dia seguinte ao lançamento da 

expansão Warlords of Draenor, um dos jogadores foi banido por utilizar um exploit (um 

lapso de programação) para conseguir subir o nível de seu personagem rapidamente. O 

jogador Nehemz apareceu no site Twitch (que discutiremos a seguir) utilizando um 

exploit para chegar ao nível 99 (um abaixo do nível máximo estabelecido em 100) em 

uma hora após o lançamento da expansão (WORLD..., 2014). 

 Para a desenvolvedora do jogo Blizzard, tratava-se de manter um ambiente de 

igualdade entre os jogadores – afinal, todos os jogadores de WoW são assinantes e, além 

disso, compraram a expansão. 

 Quando se tem em vista, porém, que o jogador planejou e desenhou sua 

estratégia para chegar em um objetivo estabelecido de antemão, além do fato de que não 

haviam prêmios exclusivos que estavam sendo negados aos outros jogadores no caso, é 

difícil entender a celeridade da Blizzard em banir o jogador por explorar uma estratégia 

que é possível dentro do jogo. 

 Para muitos jogadores, a diferença entre estratégias chamadas exploits, que 

utilizam potenciais falhas de programação do jogo, e estratégias consideradas legítimas 

– principalmente para um jogo online – são facilmente identificáveis. Esse não é o caso, 

porém. Esses problemas, muitas vezes chamados de “glitches” (que discutiremos mais a 

fundo ao tratar dos speedruns) podem ser inesperados ao design do jogo mas podem 

criar estratégias vistas como eminentemente legítimas. A mecânica do “combo”, 

utilizada em jogos de luta como os da série Street Fighter, foi introduzida em Street 

Fighter II por acidente. Como afirmou um dos designers do game em entrevista à 

revista britânica Edge: 

Uma coisa foi bastante impressionante: o combo. Foi acidental. Quando eu 

verificava os bugs do jogo durante o estágio bônus do carro - sabe, aquele em 

que você tem que destruir o carro - eu percebi algo estranho e curioso. 

Verifiquei a sequência e nós vimos que durante os intervalos de socos, era 

possível acrescentar um segundo golpe e assim por diante. Eu achei que isso 

seria impossível de utilizar durante o jogo, já que o timing era muito difícil de 

executar. Mas decidimos deixar isso dentro do jogo escondido. O mais 

interessante é que isso se tornou base para futuros títulos de luta. Mais tarde 

nós pudemos tornar o timing mais confortável e fazer uma implementação 

                                                 
80 Não apenas por conta do estilo de jogo, porém. Nas expansões anteriores de WoW, a Blizzard oferecia 

achievements para os indivíduos que conseguissem ser os primeiros a chegar no nível máximo. Esses 

achievements eram dados para quem fosse o primeiro a atingir o level cap no mundo (chamado World’s 

First), o primeiro no servidor, etc. Essa prática foi abandonada para a expansão mais recente, uma vez que 

ela levava a uma competitividade acirrada demais entre os jogadores e criava uma sensação de 

insatisfação nos demais jogadores, que não podiam competir pela medalha em pé de igualdade com as 

várias guildas de jogadores de WoW, que frequentemente têm acesso ao betas do novo conteúdo e podem 

se planejar para atravessar os percursos mais rápidos para chegar ao nível máximo. Vale notar também 

que os incentivos dessas medalhas exclusivas são um incentivo a um estilo de jogo pouco saudável. 
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verdadeira do combo. Em Street Fighter II, nós pensávamos que você teria o 

timing perfeito ao encaixar vários golpes seguidos, até quatro, se não me 

engano. Então nós conseguimos encaixar oito! Bug? Talvez. (THE 

MAKING..., 2002) 

 Apesar dessas características cambiantes do que caracteriza um “exploit” ou 

“bug de programação”, a Blizzard se sente compelida a banir jogadores repetidamente, 

sempre após o lançamento de uma nova expansão, aparentemente por dois motivos: 1) 

sua ideia geral sobre o que significa jogar World of Warcraft (que também 

exploraremos mais a fundo na seção que trata das metanarrativas); e 2) a pressão dos 

outros jogadores que têm uma sensação de injustiça porque não puderam explorar a 

mesma característica do jogo. É curioso notar, porém, que o jogador, no caso, foi 

punido não por utilizar uma característica inválida do jogo, mas foi punido pelo erro da 

própria Blizzard durante o desenvolvimento. 

 

4.4.1.1 Questões de consumo 

 O problema principal no caso de WoW é que as forças de consumo em jogo 

puxam a Blizzard e o próprio game para direções opostas. Por um lado, a Blizzard tem 

que equilibrar as expectativas dos assinantes, permitindo que cada pessoa jogue WoW 

da maneira que deseje. Por outro, porém, ela tem que limitar esses impulsos em prol de 

uma ideia abstrata do que se deve pensar como WoW. 

 A verdade é que WoW é um universo grande demais para ser controlado dessa 

maneira. Os jogadores não atuam dentro do jogo da mesma maneira, mas devem se 

conformar com as mesmas regras, mesmo que a narrativa que estejam desenvolvendo 

para seus personagens não se conforme com a metanarrativa que deve se aplicar ao jogo 

inteiro. Especificamente, os jogadores que privilegiam as seções PvP são 

essencialmente diferentes daqueles que jogam majoritariamente as partes PvE de WoW. 

Além disso, ambos os modos tendem a se tornar mais satisfatórios uma vez que seja 

alcançado o nível máximo com o seu personagem, quando se abrem maiores 

possibilidades de missões e equipamentos, que tornam ambos os modos mais 

interessantes. 

 O design do game, porém, é limitado por expectativas conflitantes sobre o que 

ele deve prover e expectativas conflitantes sobre o que caracteriza a justeza dentro de 

um mundo de jogo: é evidente que, para o jogador que foi banido e para uma grande 

parte dos jogadores, um modo mais rápido para se chegar ao end game é preferível ao 

tedioso nivelamento que ocorre por dias após o lançamento dessas expansões. Para a 
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Blizzard, parece impossível fugir disso, porém, quando há jogadores que se interessam 

de sobremaneira pela história de WoW e para quem o jogo perderia sentido sem o 

“nivelamento” que obriga os indivíduos a atravessarem alguns locais obrigatórios. 

 WoW, assim, tenta manter a consistência do mundo de jogo apesar da 

inconsistência entre como os jogadores consomem um jogo entre si. Se, para alguns, 

existe uma incoerência entre os objetivos emergentes que buscam em WoW e os 

objetivos progressivos exigidos, essa é a metanarrativa usada pela Blizzard para manter 

a coerência do mundo e para manter o jogo unificado. 

 Porém, como em todas as questões de consumo, a Blizzard sabe que essa 

necessidade de equilibrar as expectativas pode ser frustrante para os jogadores que 

desejam jogar apenas de certas maneiras e subir o nível de seus personagens o mais 

rápido possível. É por isso que eles permitem que os jogadores comprem a elevação de 

nível de seus personagens. 

Figura 12 - Battle.net, site de World of Warcraft vendendo a elevação de nível do personagem. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Aparentemente, a Blizzard está presa num meio-termo, sem poder se 

comprometer, de forma plena, a manter a coerência total do seu mundo de jogo, 

mantendo sua verossimilhança e dando mais motivos para que os jogadores de longo 

prazo permaneçam, e sem poder descartar as características de seus jogos que 

enfurecem os jogadores que não têm interesse em “trabalhar” para chegar aos níveis 

mais altos. 



91 

 

 O que resta é uma ideia de jogo particularmente desfigurada, em que os 

jogadores não podem usar exploits para subir de nível, mas também são desincentivados 

a fazê-lo pelo método de progressão extremamente lento do jogo. Ou podem também 

comprar a progressão até o nível 90 (que ainda deixa 10 níveis incompletos) por R$ 

149,90, o que também é, teoricamente, um fator que quebra a narrativa em World of 

Warcraft. 

 

4.4.2 Diablo III 

 Lançado em 2012, Diablo III é a última entrada de uma das séries mais bem 

sucedidas de RPGs de ação de todos os tempos. A série Diablo sempre se baseou na 

derrota de monstros, que então liberariam equipamentos aleatórios para coleta. Essa 

coleção de equipamentos é parte da atratividade de Diablo e o número impressionante 

de armas e armaduras possíveis mantinha os jogadores jogando por muito tempo.  

 O número de armas dentro desse videogame, porém, também era responsável 

pelo surgimento de um mercado informal de bens: os jogadores, indispostos a tentar a 

sorte ao derrotar monstros nos labirintos, preferiam verificar se alguém de carne e osso 

gostaria de fazer uma venda dentro do jogo. Isso ocorria porque várias armas de alto 

nível podiam levar muito tempo para ser liberadas. Segundo Lee (2013, p. 39), porém, 

os jogadores de versões anteriores de Diablo chegavam a reclamar pela dependência do 

jogo, tanto pela possibilidade de novos equipamentos derrubados pelos monstros quanto 

pelo potencial de ganhar dinheiro com as armas que conseguiam. 

 A partir disso, a Blizzard anunciou que faria uma Auction House (“Casa de 

Leilões”) dentro de Diablo III para disciplinar o mercado interno do jogo. As trocas 

poderiam ser feitas tanto com “ouro” virtual quanto com dinheiro real. Além de permitir 

conseguir estatísticas a respeito do mercado interno do jogo, a Blizzard conseguiria 

também uma nova fonte de receita; já os jogadores teriam um meio legítimo para 

adquirir os equipamentos que desejassem mesmo que quisessem pagar em dinheiro. 

 Esses tipos de mercado internos do jogo não são novidade: vários jogos os 

possuem e eles servem como meio para regular a inflação dentro do jogo (uma vez que 

a quantidade de ouro virtual gerado é potencialmente infinita, a desvalorização nominal 

dos preços dos bens acompanharia o crescimento da oferta de “moeda”). 

 

4.4.2.1 Real Money Auction House 
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Figura 13 - Real Money Auction House: a casa de leilões de Diablo III81 

 

Fonte: Venturebeat.com.82 

 

 O lançamento de Diablo III trouxe consigo também a Auction House, que podia 

trocar dinheiro real ou ouro virtual. Os jogadores podiam fazer comércio com ouro 

virtual em qualquer região, mas as trocas em dinheiro eram limitadas à região 

geográfica do jogador. 

A Blizzard pretendia transformar os leilões dentro do jogo em uma fonte perene 

de receita (tomando 15% das vendas). Outro dos objetivos declarados da empresa era 

coibir o mercado negro que era terreno fértil para scammers, que enganavam os 

jogadores menos cuidadosos, que acabavam perdendo dinheiro. 

O resultado, porém, foi outro e a Real Money Auction House se tornou um dos 

grandes problemas que a empresa foi incapaz de resolver. O principal dos problemas 

foi, como discutimos anteriormente no caso dos jogos free-to-play, que Diablo III 

deixou sua narrativa e sua justificativa de lado e arremessou os jogadores para dentro do 

universo do consumo. Ao desobrigar-se da sua narrativa, o jogo deixou suas 

                                                 
81 Local onde os jogadores podiam comprar equipamentos em dinheiro real. 
82 Disponível em: http://venturebeat.com/2013/09/17/blizzard-to-close-the-diablo-iii-auction-house/. 

Acesso em: 02 fev 2015. 
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características “cibertextuais” e a comunidade foi gradativamente se esvaindo – caindo 

65% entre maio e junho de 2012, logo após o lançamento do game (USHER, 2012). 

O problema se configurava da seguinte forma: como fazer com que um jogo - 

que funciona inteiramente com base nos itens deixados por inimigos derrotados - não 

perca o sentido se todos esses itens podem estar rapidamente disponíveis com uma 

breve busca no catálogo de vendas da Auction House? Era o que ocorria: a Auction 

House tornou o gameplay completamente supérfluo. Não fazia sentido continuar a jogar 

Diablo III quando todos os itens poderiam ser facilmente adquiridos em dinheiro no 

mercado. 

O problema é que a Blizzard tinha que, novamente, equilibrar incentivos 

contrários: 1) os itens que eram liberados por inimigos derrotados não podiam ser tão 

comuns a ponto de inundarem a Auction House; e 2) os itens liberados também não 

podiam ser excessivamente raros a ponto de tornar o jogo irrelevante. Entretanto, a 

segunda alternativa era o que tendia a ocorrer. 

Os motivos, em retrospecto, parecem bastante óbvios e previsíveis. Embora um 

item “Legendary” possa demorar individualmente 30 horas para ser obtido num jogo 

individual, num mercado amplo como os Estados Unidos, é de se esperar que centenas 

de itens raros cheguem ao mercado para serem negociados, simplesmente pelo número 

muito alto de jogadores simultâneos. O custo individual de tempo para o jogador é 

muito alto, mas o custo em dinheiro acabava sendo relativamente baixo pela oferta de 

itens. 

Outro motivo é que, como o designer da Blizzard Jay Wilson comentou 

(STAPLETON, 2013), as pessoas colocavam todos os próprios itens à venda e não 

apenas os mais raros, como os designers previam. O próprio Wilson pergunta 

retoricamente: “Por que não o fariam?” Individualmente, é claro, a ação faz todo o 

sentido. Coletivamente, porém, o custo-benefício de jogar Diablo III passou a ser 

injustificável. Wilson comentou, exasperado pela falha do experimento: “Se 

pudéssemos desligar [a Real Money Auction House], nós o faríamos.” Com o 

lançamento da expansão Reaper of Souls em março de 2014, porém, a venda de itens 

dentro de Diablo III – tanto com dinheiro real quanto com dinheiro virtual – foi 

finalmente abolida (DIABLO..., 2014). 

 

4.4.3 Problemas opostos 
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 Em Diablo III, o problema maior é que jogá-lo acabava sendo irrelevante. O 

jogo, que se baseava em derrotar monstros e coletar itens simplesmente havia perdido o 

incentivo para que os jogadores coletassem itens. Os equipamentos podiam ser 

facilmente conseguidos através de um catálogo online; a única dificuldade era buscar o 

preço mais baixo por eles. O indivíduo que jogasse Diablo III não era estimulado a 

imergir na narrativa do game, mas a sair dela a todo momento, porque ela era 

desvalorizada. Os jogadores pararam de derrotar monstros e explorar os ambientes para 

conseguir os itens tão desejados. A implementação da Auction House em Diablo III é 

universalmente considerada um erro. Para recuperar o jogo, a Blizzard foi obrigada a 

rebalancear o jogo e a fazer com que os itens mais raros passassem a ser liberados mais 

frequentemente. 

 A Auction House pretendia resolver o problema de que as armas de nível 

elevado eram difíceis de conseguir e necessitavam de um mercado. O problema dela é 

que ela tornava o end game irrelevante. Enfraquecia a narrativa do jogo a ponto de 

torna-lo obsoleto. World of Warcraft, contudo, tem o problema contrário: não há formas 

eficientes de chegar ao end game e a Blizzard não parece disposta a dobrar as regras do 

mundo e do gameplay para resolver a questão. Dadas as decisões com Diablo III, talvez 

a cautela seja mais aconselhável. 

 Se o consumo dentro dos jogos pode causar problemas narrativos, porém, nos 

resta analisar novas formas de consumo dos jogos, que têm modificado a forma como 

percebemos os videogames. Algumas das questões que surgem nesses casos e que 

exploraremos serão familiares ao que já estudamos até este ponto. 

 

4.5 STREAMING, SPEEDRUNS, E-SPORTS 

 Em junho de 2011, foi lançado o site Twitch.tv como plataforma subsidiária do 

Justin.tv. O Twitch.tv seria, a partir de então, o site dedicado à transmissão ao vivo de 

jogos de videogame, muitas vezes com comentários dos jogadores, que haviam passado 

a dominar o Justin.tv. O Justin.tv, originalmente, era um site que enfatizava a 

transmissão ao vivo de programações de interesse geral; no entanto, sua ressonância 

junto à comunidade gamer foi tão grande que o Twitch.tv passou a ser necessário, 

separando as transmissões gerais das transmissões de videogames. 

 Desde então, o crescimento do Twitch.tv tem sido paulatino e veloz. Em janeiro 

de 2015, o site ocupa a posição 171 no mundo no ranking Alexa, que mede o tráfego 
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mundial na internet. Nos Estados Unidos, o Twitch é o 86º site mais popular, também 

de acordo com o ranking Alexa. O Twitch é, na verdade, tão popular, que a companhia 

que controla o website foi renomeada de Twitch Interactive em fevereiro de 2014 e o 

site original Justin.tv foi fechado para que a empresa pudesse concentrar seus esforços 

somente no Twitch. Indicando ainda mais a popularidade e o valor do público gamer, o 

Twitch foi adquirido pela Amazon em setembro de 2014 por US$ 930 milhões 

(WAWRO; NUTT, 2014). 

 A criação e popularização do Twitch.tv são sinais claros do estabelecimento de 

uma nova forma de consumo indireto dos videogames. O Twitch é desenhado 

especificamente para a transmissão de grandes torneios de e-sports, canais individuais e 

talk shows relacionados a videogames. 

 

4.5.1 Let’s Plays e streamings 

 O penúltimo episódio da décima oitava temporada do popular desenho animado 

South Park, transmitida de setembro a dezembro de 2014, teve como tema o fato de que 

o irmão menor de Kyle, um dos personagens principais, não estava mais interessado em 

jogar videogames. Ao contrário do irmão mais velho e dos amigos dele (que têm entre 8 

e 9 anos), Ike e seus colegas de 5 anos – todos extremamente conectados e ambientados 

à tecnologia, utilizando tablets, celulares e computadores casualmente – só queria 

assistir aos populares vídeos do canal da popular personalidade online PewDiePie. Kyle 

e seus amigos ficam perplexos pelo fato de que seu irmão agora prefira consumir 

conteúdo “rehashed” (ou seja, “reciclado”) ao invés de jogar videogames por conta 

própria e construir suas próprias aventuras. 

 Os amigos de Kyle, Stan, Kenny e Cartman inicialmente demonstram a mesma 

insatisfação, mas logo Cartman abre seu próprio canal de comentários online. Cartman 

se torna uma celebridade nos mesmos moldes de PewDiePie: ele oferece comentários 

acerca do conteúdo consumido, transformando o produto vendido em algo 

completamente novo. 

 A ideia de South Park, modelada parte em tom de crítica, parte em tom de 

reconhecimento das mudanças culturais, é interessante porque reconhece o fato de que 

os produtos consumidos atualmente estão literalmente na dimensão coletiva. 

 Vale ressaltar que até este ponto do trabalho, explorávamos o consumo como um 

fenômeno coletivo porque é capaz de ter consequências sociais, mesmo que, enquanto 

fato, seja individual. Quando uma pessoa compra um produto, isso não se caracteriza 
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como ato coletivo, mas é uma ação tomada pelo próprio indivíduo. Porém, a 

popularização dos Let’s Plays no Youtube, que mostram outros indivíduos jogando 

videogames e comentando a respeito deles, juntamente com a popularização das 

transmissões ao vivo do Twitch, mostra que os videogames, interativamente, passaram 

ser um produto de consumo coletivo. 

 É extremamente interessante o fato de que o mesmo não tenha ocorrido com 

outras mídias. O número e a popularidade de canais e vídeos do Youtube que comentam 

e interagem com espectadores ao assistir, por exemplo, séries e filmes é ínfimo. 

A clássica série Mystery Science Theater 3000 (ou MST3K) brincou com esse 

formato a partir do final dos anos 1988, chegando a ter 10 temporadas. MST3K baseava-

se em comentários feitos pelos personagens a respeito dos chamados filmes de terror 

“B” – isto é, com baixos valores de produção. A diferença desse formato para o que se 

popularizou na internet com os jogos, contudo, é que se tratava de um programa 

roteirizado, enquanto os canais individuais atuais são plenamente improvisados. Além 

disso, o formato de MST3K não foi adaptado para a internet atual. 

Como discutimos no primeiro capítulo deste trabalho, o fato de que os 

videogames abrem o escopo da interatividade provavelmente tem algo a ver com a 

popularização das transmissões online via stream e dos Let’s Plays. O consumo dos 

videogames se coletivizou. Agora, além de os indivíduos poderem consumir os jogos 

diretamente, suas experiências são compartilhadas a partir de canais online, onde eles 

podem observar o que outras pessoas têm a dizer sobre os videogames com que estão 

habituados e ver como outras pessoas jogam esses mesmos videogames. A 

demonstração dos estilos particulares de jogo, além dos comentários que acompanham 

os streams e Let’s Plays formam uma constelação de possibilidades, uma infinidade de 

caminhos que podem ser adotados em cada jogo. 

A crítica pincelada por South Park, porém, a nosso ver era incorreta em dois 

pontos principais. Em primeiro lugar, Cartman passa a fazer comentários sobre os 

eventos mais triviais da vida, aparecendo com sua janela de transmissão em todos os 

contextos para fazer observações para seus espectadores. Isso aparentemente não 

ocorre: como dissemos acima, o que parece ocorrer é que a interatividade dos 

videogames os torna mais alcançáveis e interessantes para as audiências. Há mais canais 

de interatividade do que nunca no consumo dos jogos como produto coletivo: a 

interação do streamer direta com o jogo; o processo de discussão entre os espectadores 

através dos chats disponíveis nos canais do Twitch, que influencia essa interação do 
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streamer com o jogo; a relação interativa entre os espectadores; a relação com o 

comentário do canal; a observação da ação na tela. 

O sequenciamento de passos, de interações e relações que se forma por esse 

conjunto social formado em torno dos canais do Twitch e dos vídeos Let’s Play do 

Youtube (em menor grau, devido às próprias limitações do Youtube enquanto 

plataforma, por não ser essencialmente um site para a transmissão ao vivo de vídeos) 

forma uma narrativa inteiramente nova e é sobre ela que resta a atratividade desse novo 

modo de consumir videogames. 

Como Juul (2002) afirmava, os jogos possuem diversas possibilidades de 

emergência. Emergência neste contexto significa que há possibilidades inesperadas 

pelo design do jogo para a interação do jogador com o game. Isto é, o jogador pode 

jogar de formas criativas, sem estar preso pelas amarras das mecânicas83 preferidas pelo 

designer. O termo se contrapõe ao que veio a ser chamado de progressividade, que 

indicava a linearidade dos videogames. Especificamente, todos os jogos se situam em 

um ponto dentro de uma linha cujas pontas são a progressividade e a emergência. 

No caso de streams, mesmo que o jogo em exibição seja fundamentalmente 

linear e “progressivo”, a inserção dele num contexto social faz com que ele ganhe 

características criativas. O produto consumido deixa de ser somente o videogame e 

passa a ser todo o seu invólucro. 

Obviamente, o consumo de quaisquer produtos jamais é “puro”; o consumo 

sempre é carregado de expectativas culturais, de ideias e símbolos sobre o que 

caracteriza o produto e não apenas suas características formais. Há mais em jogo no 

caso dos streams e comentários online sobre videogames. Há, aqui, a adição de 

conteúdo, a ressignificação do jogo num contexto social; o jogo em si nem precisa ser 

social ou com mecânicas que necessitem grandes números de pessoas, mas é tornado 

social pelo fato de que ele passou a ser transmitido, comentado e afetado por dezenas ou 

até centenas de expectadores. 

Logo, a emergência pode ganhar um novo significado no contexto online do 

Twitch: ela pode vir a descrever também uma criatividade coletiva no lide com os 

                                                 
83 Não definimos neste trabalho as mecânicas dos jogos, pela relativa irrelevância de uma exploração 

mais aprofundada do conceito dado o escopo deste trabalho. Convém neste momento defini-las, porém: 

resumidamente, as mecânicas de um jogo são as ações utilizadas pelos jogadores em uso das regras do 

jogo. Segundo Sicart (2008), são “métodos invocados pelos agentes, desenhados para a interação com o 

mundo de jogo” (tradução nossa). 
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jogos, emoldurada pelos comentários tanto dos streamers individuais quanto das 

pessoas que o assistem. 

De fato, o produto formado é interessante e valorizado pelos espectadores, de 

quem se espera doações avulsas e assinaturas. As doações para os streamers podem ser 

feitas a qualquer momento, enquanto as assinaturas conferem alguns benefícios aos 

assinantes (que variam de canal para canal, mas geralmente são coisas simples como 

ícones diferentes no chat). Metade do dinheiro gerado nos canais fica com o Twitch. 

Diversos donos de canais no site já são capazes de viver apenas com suas doações. 

O advento dos jogos televisados poderia ter levado a uma regressão narrativa 

dos jogos, que perderiam em complexidade porque sua interatividade seria seu atrativo 

principal. Porém, parece claro que a transmissão online dos videogames foi feita em um 

modelo capaz de utilizar os pontos fortes específicos da mídia para estimular um grau 

de interatividade ainda maior. 

Não houve um regresso narrativo, mas uma expansão narrativa, que agora inclui 

não apenas o jogo mas um grande ambiente circundante. A narrativa, através desse novo 

modo de consumir jogos, saiu de uma construção bipolar, com o jogo (e, por extensão, o 

designer) de um lado e o jogador de outro, e adotou uma constituição multipolar, com 

diversos jogadores com diferentes níveis de influência sobre o jogo e sobre a narrativa 

que está sendo construída, além de vários níveis “sociais” definidos pela forma como o 

indivíduo passa a consumir as transmissões: apenas como espectador, como doador, 

como assinante ou mesmo como streamer. 

 

4.5.2 Speedruns e a redução dos videogames às mecânicas 

 Speedruns são uma forma específica de jogar videogames. Neles, os jogadores 

têm como objetivo chegar ao final do jogo da forma mais rápida possível. Outros 

valores presentes nos jogos são deixados em segundo plano. O gameplay é reduzido ao 

objetivo emergente de alcançar a linha de chegada do final do jogo, ignorando formas 

de jogar que podem ser valorizadas por outros jogadores, como a exploração e a 

apreciação e descoberta de pontos específicos ligados à história do game. 

 Por serem formas específicas de jogar os videogames que frequentemente 

requerem grande habilidade e conhecimento aguçado a respeito do videogame, os 

speedruns também atraem grandes grupos de espectadores para diversos canais do 

Twitch. 
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 A organização Games Done Quick, por exemplo, explora exatamente esse 

quinhão de jogadores que se interessam por speedruns. Com dois eventos anuais que 

reúnem muitos jogadores dos mais variados games, a Games Done Quick durante 

alguns dias transmite uma sequência de speedruns extremamente habilidosos pela 

internet. Com sua programação, eles arrecadam doações para instituições de caridade. 

No evento de 4 a 10 de janeiro de 2015, intitulado “Awesome Games Done Quick”, os 

organizadores foram capazes de arrecadar US$ 1.575.000 após 160 horas de maratona 

de speedruns, o que mostra não apenas o interesse que há nessa modalidade de jogo, 

mas também seu potencial financeiro. 

 O Twitch, inclusive, possui ferramentas embutidas que facilitam a contagem do 

tempo de jogo nas transmissões via internet, demonstrando que os speedruns têm 

público cativo e cujos números são relevantes.  

 

4.5.2.1 Tipos de speedruns 

 Os speedruns têm várias propriedades únicas e particularidades em seu modo de 

jogar. A ideia principal deles é a quebra de sequência que empresta ao jogo sua 

verossimilhança, continuidade ou pleno aproveitamento do jogo. A quebra de sequência 

significa que elementos do game que seriam experimentados em certa ordem podem ser 

experimentados em ordem diversa que poupe tempo ou mesmo inteiramente 

desprezados. O jogador pode pular cutscenes, que retiram controle do jogador total ou 

parcialmente para apresentar um trecho do storyline do game, podem pular trechos 

inteiros de fases, ignorar inimigos obrigatórios dentro da estrutura do jogo, etc. 

 Outra característica marcante dos speedruns são sua aberta tolerância ou 

entusiasmo na adoção dos chamados “glitches”, que são formas de explorar o jogo que 

não eram previstas por seu design original. O termo é geralmente utilizado para 

descrever problemas em um sistema. Vários glitches, porém, podem ser utilizados para 

chegar até o ponto final do game mais rapidamente, o que é conhecido como glitch 

exploiting, ou simplesmente exploração de glitches. 

 Essa ideia de que nem mesmo os limites convencionais do design dos 

videogames devem limitar como os jogadores interagem com eles dá origem às várias 

categorias de speedruns que são executadas pelos jogadores. Entre as principais estão: 

 Any%: Geralmente a forma mais popular de speedrunning, a categoria Any% 

(ou seja, “qualquer porcentagem”, referindo-se ao percentual de compleição) tem os 
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tempos mais rápidos para se completar qualquer jogo, porque ignora qualquer objetivo 

adicional e pretende chegar somente até o fim do game. 

 100%: Esta categoria engloba os speedruns que obtém o máximo possível de 

itens, segredos e outros objetivos de jogo. 

 Low%: Engloba os speedruns com os tempos mais rápidos e a menor quantidade 

possível de objetivos dentro do jogo alcançados. 

 Tool-assisted: Literalmente, “auxiliados por ferramentas”. Os tool-assisted 

speedruns (TAS) acabam com a necessidade de completar o jogo pelos meios 

convencionais (geralmente jogando no hardware original sem quaisquer alterações) e 

permite que os jogadores empreguem quaisquer meios para explorar os jogos. Os TAS 

são meios de verificar qual é o menor tempo possível para completar um jogo, 

eliminando o elemento humano. Para isso, o jogador ou grupo de jogadores pode 

imputar comandos num emulador, que os executa precisamente no momento adequado; 

pode regravar seções do jogo que foram feitas incorretamente; podem manipular 

observar o comportamento do código do jogo para explorar glitches em momentos 

específicos, etc. Os TAS basicamente são seções “perfeitas” de jogos, executadas por 

ferramentas que mostram como seria a partida mais rápida possível de um jogo, 

eliminando possíveis falhas de um jogador humano. 

 

4.5.2.2 As narrativas e metanarrativas do speedrunning 

O objetivo do speedrun dentro dos videogames coloca limites bastante rígidos ao 

tipo de gameplay que pode ser experimentado pelo jogador, reduzindo o jogo à 

exploração máxima das mecânicas do game (em desconsideração até mesmo de suas 

regras convencionais) e retirando seus elementos sensíveis. O único valor importante se 

torna a velocidade do desempenho das tarefas requeridas pelo jogo e, por conseguinte, a 

destruição da narrativa convencional e dos elementos que emprestavam valor ao jogo 

para os jogadores convencionais em prol de uma manipulação das regras subjacentes. 

Assim, os jogadores criam uma narrativa em que há um novo interesse; os objetivos 

estabelecidos pelo design do videogame são quase que inteiramente negligenciados em 

favor do objetivo emergente radical de chegar ao ponto final o mais rápido possível. 

Por isso, torna-se interessante notar que uma ideia “multiautoral” dos 

videogames se enfraquece. Os speedruns, nos termos de Juul (2002, p. 326) são 

“estratégias dominantes e completas”: estratégias completamente definidas que sempre 
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levam à vitória. Speedruns são, teoricamente, a resolução de problemas que “não são 

imediatamente deduzíveis a partir das regras do jogo”. 

A subversão que os speedruns promovem naquilo que comumente é considerado 

o jogo, ou como narrativa do jogo, que lhe dá valor, é tão grande que, frequentemente 

eles literalmente não são considerados como formas legítimas de jogar videogame. 

Embora apreciados por seu público de nicho, essa forma de jogar videogames 

sofre diversas críticas quando invade o espaço convencional dos games. Um artigo do 

Kotaku84 teve que responder à enxurrada de críticas que eram feitas religiosamente a 

cada vez que os editores faziam um texto mostrando um novo recorde para determinado 

jogo. Patricia Hernandez (2014) iniciava seu texto perguntando: 

Sempre que o Kotaku fala sobre speedruns, vemos que uma boa parte de nossa 

comunidade não entende por que alguém estaria disposto a utilizar glitches e 

cheats para chegar ao final de um jogo. Isso não tornaria a seção de jogo menos 

válida? O abuso de glitches não é, digamos, errado? (Tradução nossa.) 

  

É claro que não há nada de intrinsecamente errado no abuso de glitches; 

videogames, no final das contas, apesar de todos os aspectos narrativos e sociais que 

lhes emprestam significado, simbologia e conteúdo, são programas. A ideia de que os 

jogadores só devem utilizar os meios explícita e voluntariamente fornecidos pelos 

desenvolvedores não se sustenta. Por que isso ocorreria? De onde viria essa obrigação 

moral ou social? 

 Hernandez citava o leitor Eric Koziel (HERNANDEZ, 2014) que tentava 

explicar melhor qual o processo mental dos speedruns e sua justificativa: 

Muitos expectadores esperam que os speedruns completem o jogo usando as 

ferramentas intencionalmente fornecidas pelos desenvolvedoras. Essa é uma 

limitação explícita do jogo causada pela percepção interna dele. Em si, não se 

trata de uma percepção errada ou incorreta, mas é baseada em um tipo de 

ligação com o jogo. Speedruns, nos seus casos ilimitados, são separados dessas 

considerações porque o jogo deixa de ser considerado como jogo e passa ser 

um meio. O "jogo" se torna um problema de otimização, enquanto o meio é 

apenas um conjunto de limitações implícitas. Nesse sentido, não existem 

glitches, uma vez que nada de externo ao jogo tem qualquer influência sobre 

ele. (Tradução nossa.) 

  

As limitações do jogo que aqueles que não estão habituados com speedruns 

sempre trazem à discussão, chamando-os de “trapaça”, não passam de uma ideia de 

                                                 
84 Texto disponível em: http://kotaku.com/why-speedruners-use-glitches-1582919382. 

Acesso em: 05 fev 2015. 
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metanarrativa – de que existe uma narrativa normativa que deve ser obedecida pelos 

jogadores em substituição às regras e mecânicas que estão disponíveis para seu uso. É 

uma ideia de colocar limites adicionais à interação com o jogo que respeitem seu 

“espírito”, sua “narrativa” ou uma forma “correta” ou mais esteticamente atraente de se 

jogar. 

 Porém, como já discutimos, é difícil imaginar as narrativas dos jogos construídas 

fora dessa interação. E, no caso dos speedruns, que intencionalmente quebram os 

significados sociais construídos pelo jogo, essas narrativas são reconstruídas sobre 

outras bases. Em vez de valorizar elementos “artísticos”, como história, personagens, 

fluxo e sequência de jogo, os speedruns tendem a valorizar a habilidade e a beleza da 

submissão completa do jogo aos desejos do jogador. 

 O consumo desse tipo de modo de jogar se assemelha muito aos esportes 

profissionais; o apreço à habilidade e à destreza na execução de uma tarefa são mais 

importantes do que quaisquer outras considerações acessórias. E é por isso que os jogos, 

sendo capazes de destacar feitos incríveis de habilidade, também conseguiram fundar 

sua versão dos esportes, que concluirá nosso estudo sobre os novos modos de consumo 

e as novas narrativas dos videogames. 

 

4.5.3 E-sports 

 O campeonato mundial de Dota 2 é chamado The International. O torneio, 

patrocinado pela desenvolvedora Valve, é disputado por equipes de Dota 2 formadas 

por cinco jogadores. Iniciado em 2011, o torneio tinha como prêmio total US$ 1,6 

milhão, dos quais US$ 1 milhão eram reservados ao time vencedor. Em 2013, a 

premiação aumentou, graças à reserva de 25% do valor das vendas do livro virtual The 

International Compendium, que garante recompensas para os jogadores de Dota 2 por 

assistir partidas, coletar cartas virtuais dos jogadores do torneio, fazer predições dos 

resultados das partidas, etc. O prêmio total, assim, chegou ao valor de US$ 2.874.381, 

dos quais US$ 1.437.190 foram reservados aos vencedores. Esse mesmo torneio, 

transmitido tanto no Twitch quanto no Steam, chegou a atrair mais de um milhão de 

espectadores simultâneos. 

 Em 2014, contudo, as cifras explodiram. Com a venda de The International 

Compendium (que pode ser comprado pelo preço mínimo de US$ 2,49, mas tem versões 

mais caras), os valores da premiação do campeonato chegaram a US$ 10.931.105 
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segundo o site Dota Prize Tool Tracker (THE INTERNATIONAL..., 2014). Dois 

milhões de expectadores chegaram a assistir o evento ao mesmo tempo. 

 Esses números impressionantes são comparáveis aos do jogo rival de Dota 2, 

League of Legends. O League of Legends World Championship, que também ocorre 

desde 2011, tem premiação total patrocinada pela desenvolvedora Riot Games em US$ 

1.600.000. O time vencedor do torneio de 2014 foi o Samsung Galaxy White, 

sugestivamente patrocinado pela própria Samsung. 

 De fato, grandes marcas, principalmente de tecnologia, têm procurado os e-

sports para divulgar suas marcas em um público especializado. Os vencedores do 

torneio de Dota 2 de 2014 são patrocinados pelo energético Monster, pela produtora de 

periféricos para computador Razer, pela loja de computadores CyberPowerPC, entre 

vários outros (EVIL..., s/d). 

 Os números não mentem e o escopo da produção dos campeonatos de e-sports 

pode surpreender quem não tem noção da dimensão do fenômeno. São torneios capazes 

de encher arenas, com produção digna de eventos esportivos tradicionais, com 

narradores e comentários profissionais. 

 

4.5.3.1 Dota e LoL 

 Não é surpreendente, porém, que Dota e LoL sejam tão facilmente adaptáveis ao 

ambiente dos e-sports, pois, como em esportes “analógicos”, são jogos também 

redutíveis a bem poucos elementos, o que torna a comparação de habilidades mais 

intrigante. 

 Como já afirmamos anteriormente no caso de LoL, tanto ele como Dota 2 são 

games do gênero MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), uma variação de jogos de 

estratégia em tempo real. Frequentemente descritos como variações de jogos de “pega-

bandeira”, uma partida de MOBA envolve o uso de um avatar dentro do jogo para 

destruir as torres adversárias e chegar à base inimiga. Isso é sempre feito num mapa 

essencialmente igual, composto de três “lanes” com características de jogo específicas e 

uma área maior (“jungle”) que pode ser transitada e não é protegida por torres 

adversárias.  

Figura 14 - Mapa esquemático de um MOBA.85 

                                                 
85 Com as três linhas (“lanes”) e áreas em verde chamadas “jungle”. 
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Fonte: Página da Wikipedia para Multiplayer Online Battle Arena.86 

 

Tal qual um jogo de futebol, os MOBAs sempre são jogados essencialmente da 

mesma forma. Sua estrutura fundamental jamais é modificada, o que lhes garante 

previsibilidade e faz com que se tornem mais atraentes para os espectadores, que 

conseguem identificar quais aspectos do game requerem mais habilidade. 

Em contraste, um jogo cuja relação com o ambiente é frequentemente 

modificada esconde parte da habilidade requerida para completar seus objetivos. É 

como se as traves do jogo fossem movidas a todo momento. Em contraste, a constância 

dos MOBAs empresta aos jogadores profissionais uma legitimidade similar à de atletas 

profissionais em esportes tradicionais. 

 

4.5.3.2 Reduzindo jogos 

 Como no caso dos speedruns, os e-sports reduzem o jogo a seus componentes 

mais básicos: suas regras e sua mecânica. Interessam pouco os elementos sensíveis que 

conferem “beleza” ao jogo; neste caso, o que importa é vencer uma competição e 

reduzir o game a um elemento de otimização. 

 E esse é o desafio no caminho dos e-sports para a legitimidade. Embora o seu 

apelo de consumo já esteja mais do que claro, dadas as cifras envolvidas, existem duas 

pressões antagônicas sofridas por esse meio. Por um lado, os tradicionalistas do esporte 

                                                 
86 Disponível em: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplayer_online_battle_arena#mediaviewer/File:Map_of_MOBA.svg. 

Acesso em: 5 fev 2015. 
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parecem vê-los como menos dignos, já que não empregam excelência atlética 

tradicional para seu desempenho. Neste caso, os e-sports seriam menos esportes e mais 

como campeonatos de jogos de xadrez – que, embora considerados esportes por um 

segmento da população, não gozam do mesmo prestígio que esportes “físicos”, por 

assim dizer. 

 Por outro lado, existe também a ideia de que os e-sports, ao reduzirem os 

componentes relevantes do videogame a apenas alguns poucos, vulgarizam sua 

experiência. De acordo com esse ponto de vista, a habilidade utilizada em partidas 

profissionais de e-sports seria tanto menos válida por motivos similares aos que fazem 

com que speedruns sejam ilegítimos: são modos de jogo que quebram sequências, que 

pulam e desviam daquilo que consideram pouco relevante ao jogo. No caso dos 

MOBAs, há todo um metagame, que atribui papéis específicos aos jogadores dentro do 

campo de jogo, que é sumariamente desprezado nos níveis mais altos, mas que é 

respeitado à última letra pelos jogadores de baixo nível. 

 De acordo com esse metagame, por exemplo, certos jogadores devem 

permanecer nas suas “lanes”, sem desviar para qualquer outro local; jogadores que 

jogam de suporte não “devem” poder executar golpes finais sobre os inimigos, porque o 

“papel” de fazê-lo é dos personagens que atuam como “atacantes”; e assim por diante. 

Neste caso, também, há uma imposição de uma narrativa subjacente que é imposta 

sobre o jogo, um conjunto de limitações invisíveis que os jogadores tentam se colocar, 

mas que são ignoradas por aqueles jogadores de alto nível: o jogo que eles jogam não 

possui os elementos sensíveis ou as fidelidades a uma ideia externa sobre o “papel” que 

cada um deve desempenhar dentro do game. 

 A narrativa do jogo, novamente, de maneira emergente, é descolada do 

videogame. O principal componente da narrativa se torna o jogador, aquele que cria 

suas próprias limitações e objetivos dentro do jogo. O videogame é um meio, os 

elementos narrativos que lhe emprestam significado e legitimidade são externos – são a 

habilidade, o contraste de estilos de jogo, a rivalidade entre times. 

 David Sirlin (2006), um dos designers do popular jogo de luta Super Street 

Fighter II Turbo HD Remix (2008), em seu livro Playing to Win, explicava a diferença 

de mentalidade entre novatos (“scrubs”) e jogadores competitivos, que realmente 

desejam vencer: 

Existe a noção incorreta de que simplesmente ao continuar a jogar uma pessoa 

conseguirá melhorar seu desempenho, “aprender” o jogo e se tornar um 

jogador muito bom. Na verdade, o “novato” tem vários obstáculos mentais para 
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superar além do que ocorre dentro do jogo. O novato perde o jogo antes mesmo 

de começar. Antes mesmo de escolher qual jogo jogar. Seu problema? Ele não 

joga para vencer. (...) [O novato] é limitado por um conjunto de regras fictícias 

e complicadas que evitam que ele jamais realmente compita. (Tradução nossa.) 

(SIRLIN, 200687). 

 

 São também muitas dessas regras mentais que fazem com que o público 

desconsidere os objetivos emergentes adotados em speedruns, e-sports e em toda a sorte 

de jogos. A narrativa montada aqui é uma construção quase inteira do jogador, tornada 

possível por todo o contexto social e de consumo, por toda a importância atribuída aos 

jogos e à habilidade dos jogadores. As mecânicas, o modo como explorar o mundo de 

jogo, se tornam mais importantes do que uma ideia imposta de cima para baixo sobre 

como devemos tratar nossos videogames. 

O zeitgeist em que vivemos no mundo dos videogames parece estar retirando 

paulatinamente o poder dos designers de dizer o que devemos fazer com nossos 

videogames. As novas formas de consumo facilitam e validam essas mudanças culturais 

que dão mais poder aos jogadores. 

Os jogos, enquanto objetos culturais, cada vez mais fecham o abismo entre 

jogadores e designers. A autoria dos games está cada vez mais na mão dos gamers. 

Nossa ideia do que significa consumir um videogame mudou gradativamente ao longo 

dos últimos 10 anos e, sem que nós percebêssemos, se tornou quase inteiramente 

diferente. 

  

                                                 
87 Texto disponível em: http://www.sirlin.net/ptw-book/introducingthe-scrub> Acesso em: 05 fev 2015. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nós jogamos videogames de todas as formas. Vamos ao shopping center e 

compramos um jogo que vem gravado em um disco; atividade similar ao que nossos 

pais faziam ao comprar cartuchos e levar até a própria casa. Inserimos esses DVDs ou 

discos de Blu-ray em nossos consoles e os jogamos. Além disso, hoje em dia, nossos 

jogos requerem instalações em discos rígidos – algo que só era requerido nos 

computadores pessoais 10 anos atrás. Nesse cenário, também passamos a comprar jogos 

pela internet – não para que eles sejam entregues pelo correio, mas para que sejam 

transferidos online. 

 O fato é que não mais precisamos ter um computador ou um console para fazer 

isso. Os aparelhos eletrônicos que possuímos e que estão integralmente presentes em 

nossas vidas são capazes de rodar videogames. Se agora temos PlayStations e Xboxes 

na sala de estar, nossos celulares e tablets igualmente estão cheios de jogos. E, agora, 

não precisamos nem comprá-los. São gratuitos – ou talvez “gratuitos” –, já que alguns, 

dos que estão distribuídos pela internet e lançados em episódios, são pagos e têm 

objetos que custam ainda mais dentro dos jogos. 

 Em dez anos, passamos também de um paradigma que parecia reviver os jogos 

multijogador locais, com o sucesso do Nintendo Wii, para um cenário no qual a internet 

prepondera. Agora jogamos jogos multiplayer online, na maior parte dos casos, mas 

mesmo jogos controlados por apenas um jogador incorporam, de alguma maneira, 

elementos online88.  

Alguns jogos online, por sua vez, com a infinidade de possibilidades que 

dispõem, se tornam os únicos para diversos jogadores. Se antes nos ressentíamos por 

não termos acesso a mais de um videogame na infância, por impossibilidade de compra-

los, agora não é difícil encontrar jogadores perfeitamente contentes em jogar World of 

Warcraft, League of Legends ou Dota 2 indefinidamente. Nós jogamos um jogo ou 

vários, em uma plataforma ou várias, gastando nenhum dinheiro ou muito, pela internet 

ou fora dela. 

 Logo, talvez não seja exagero dizer que a experiência do jogar esteja cada vez 

mais fragmentada – o que não significa que seja pior, mas apenas que os videogames 

não são mais um hobby e um elemento cultural monolítico. Todos se tornaram gamers; 

                                                 
88 A implementação de aspectos multiplayer em jogos como Demon’s Souls e Dark Souls é especialmente 

interessante; jogadores podem deixar mensagens uns para os outros a respeito de perigos e até mesmo 

auxiliar os jogos de outras pessoas, mas mantendo a experiência essencialmente single-player. 
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ao mesmo tempo, poucos se tornaram gamers no sentido de jogarem os mesmos jogos e 

terem as mesmas experiências. Da mesma forma como a imagem do nerd se disseminou 

e perdeu suas características originais89, o gamer – definido tanto como o entusiasta 

quanto como simples jogador casual – parece ter se modificado, radicalmente, em 

relação ao começo dos anos 2000. 

 Em 2015, parecia apropriado tratar dessa mudança e falar a respeito do que 

caracteriza atualmente o ato de jogar; se é superficialmente tão diferente, como é 

diferente? Como os videogames passaram a afetar as identidades? Principalmente, para 

nossos propósitos: como as narrativas desenvolvidas pelos videogames foram afetadas 

por essa fragmentação? 

 Porque, se não são sua única faceta, as narrativas desenvolvidas pelos 

videogames certamente são uma de suas facetas mais interessantes. Elas se formam de 

maneiras tão diferentes daquilo a que estávamos acostumados que têm incitado debates 

acadêmicos acalorados e aparentemente infindáveis. Com a participação do jogador, as 

narrativas são traçadas de maneiras mais minuciosas, complexas e interativas com a 

disseminação dos jogos e de suas formas de jogar. 

 Assim, as perguntas que afloram no cenário atual são: como consumimos os 

jogos? Quais as consequências desse fato? Como consumimos através dos jogos e quais 

as consequências desse fato? 

 A disseminação de maneiras diferentes de se consumir os jogos (e de se 

consumir através dos jogos) engendrou uma renegociação contínua dos espaços sociais 

criados por eles (pelos videogames). O jogador deixou sua posição engessada enquanto 

interator meramente com durante o processo do videogame e passou a ser figura 

presente em seus processos produtivos. 

 A mudança estrutural que isso tem causado nas narrativas dos jogos não pode ser 

subestimada. Houve um fortalecimento dos jogos por um lado – através do 

empoderamento dos consumidores. Os videogames, caracterizados pela construção dual 

de suas narrativas, com um trabalho conjunto entre designer e jogador limitado pela 

                                                 
89 Alguns, como Benjamin Nugent (2008) desaprovam a disseminação e o enfraquecimento das fronteiras 

do que caracteriza o nerd. Nugent reage contra o que ele vê como uma apropriação dos elementos 

superficiais de sua subcultura pelo mainstream sem a adoção do que lhes confere valor real. Ou seja, 

trata-se do clássico argumento contra a disseminação de culturas por sua perda de autenticidade. No 

mundo dos videogames (que, ele próprio, pode ser considerado uma subseção do mundo nerd), já há 

reação similar: os jogadores hardcore, ou simplesmente core, que denunciam a falta de autenticidade dos 

casuais. Aparentemente, qualquer mudança em qualquer ambiente cultural sempre será recebida com 

resistência por um segmento maior ou menor de seus participantes – talvez por um impulso humano 

natural anti-mudança. 
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plataforma (que, essencialmente, é a forma de consumo que discutimos até aqui), 

passaram a ser consumidos de maneiras diferentes em lugares diferentes. Essa 

reconfiguração do que significa consumir videogames trouxe consigo a percepção de 

que os jogadores são o elemento central na construção do que significam os jogos. 

Streamings, e-sports e speedruns são apenas três exemplos de como os videogames 

podem ser consumidos de formas que colocam o jogador no centro da narrativa: são 

fenômenos que só ganham significado dentro de um contexto criado pelos jogadores e 

pelo coletivo de jogadores. E-sports e speedruns, por exemplo, são jeitos de interagir 

com os videogames que não podem ser impostos pela estrutura de regras do videogame; 

assim, em contraste com a percepção ludologista, o objeto jogo tem pouca relevância 

para avaliarmos o fenômeno jogo. Isso não significa dizer, entretanto, que a perspectiva 

ludologista não seja capaz de nos informar construtivamente a respeito dos videogames, 

mas que, dada a magnitude dos fenômenos mencionados, uma perspectiva que leve em 

consideração essas narrativas criadas pelo consumo dos videogames em novos espaços 

sociais parece ser uma perspectiva muito mais justificada. 

 Como salientamos, além disso, há maneiras de se consumir jogos que podem 

também ter efeitos negativos sobre suas narrativas, enfraquecendo-os enquanto meios e 

gerando estranhamentos no jogador. Foi o fenômeno que exploramos mais a fundo no 

caso dos jogos free-to-play e nos problemas de implementação de lojas virtuais e outras 

ferramentas de monetização em games da Blizzard. O problema central de esquemas 

como os que mostramos é que eles distanciam o jogador daquilo que forma de maneira 

basilar os videogames. São esquemas que diminuem o valor da característica principal 

dos jogos – sua interatividade – e a substituem por uma imitação por vezes grosseira 

dessa interatividade através de lojas virtuais e outras estratégias. 

 Não à toa, tais esquemas de consumo de videogames têm dado lugar a modelos 

menos intrusivos daquilo que torna os videogames únicos. Com o fim do boom dos 

jogos free-to-play, os que permanecem agora oferecem funcionalidades de jogo 

praticamente “limpas”, livres da ideia de que a mera interação monetária pode tomar o 

lugar da interação com o universo do jogo. 

 De qualquer forma, o que fica patente é que, ao estabelecermos que videogames 

formam narrativas e que as narrativas são pontos chave para compreendê-los como 

fenômeno social, suas formas de consumo enfraquecem ou fortalecem essas narrativas. 

Assim, o consumo é central para entendermos os videogames: por que são bem ou mal 

sucedidos. Podemos estender a ideia de que o consumo é central para qualquer meio 
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narrativo; e, postos os argumentos deste trabalho, seria uma posição defensável. 

Contudo, deve-se ter em mente que dada a forma específica pela qual o jogador se 

relaciona com o objeto que consome (interagindo ativamente com ele), a atenção para 

como o consumo age nos espaços sociais criados pelos videogames é especialmente 

devida.  

Com efeito, os videogames se tornaram ubíquos, mas as formas pelas quais são 

consumidos também se multiplicaram. A partir de nossa perspectiva, esse fato é de 

máxima importância: com a multiplicação dessas formas de se consumir videogames, 

também há uma multiplicação de suas narrativas – de suas histórias, de como essas 

histórias são percebidas e de como elas são afetadas pelo jogador e pelo designer. 

 A indústria de videogames já tem mais de quarenta anos, mas sua idade pode ser 

enganosa: os videogames, enquanto mídia, parecem ter entrado na adolescência apenas 

recentemente. E ainda há um mundo a ser explorado.    
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