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oje, já existem músicas e 
filmes sobre jogos, e eles 
próprios são desenvolvi-

dos a partir de processos simila-
res aos de outras formas de arte. 
Com as fronteiras cada vez menos 
claras, os games passaram a não 
apenas ter um processo artístico, 

mas a influenciar a própria arte. 
Há mais de 20 anos, o mundo 

do cinema foi invadido por per-
sonagens e tramas de jogos ele-
trônicos. Em 1993, foi lançado o 
filme Super Mario Bros, baseado 
nos games da Nintendo. Apesar 
de apresentar uma leitura diferen-
te da proposta do jogo, este foi 
o primeiro filme baseado em um 

personagem de videogame. Des-
de então, várias adaptações fo-
ram feitas para as telonas, como o 
Final Fantasy, lançado em 2001. A 
ficção científica foi a primeira ani-
mação de humanos e retrata um 
planeta Terra infestado por aliení-
genas no ano 2065. 

Além da proposta dominante, 
em que filmes são adaptados para 
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Arte nos
games
Entretenimento ou arte? Até que ponto os videogames podem ser 
vistos como mera diversão e em que momento podemos afirmar 
que há arte nos jogos eletrônicos? 

Imagem do filme Fantasy, adaptado do jogo homônimo 

48



49Jogue Junto

 

a linguagem dos games e vice-
-versa, existem iniciativas em que 
os dois universos se misturam. O 
filme interativo A gruta, por exem-
plo, tem uma proposta diferente 
dos jogos comuns. Nele, o espec-
tador não age de maneira passi-
va, ele pode determinar as ações 
do personagem. A história tem 
40 minutos e 11 finais possíveis. 
Ao final de cada cena, o jogador 
decide o que acontecerá em se-
guida. 

Algumas universidades pelo 
mundo já reconhecem a relevân-
cia artística dos videogames. No 
Rio de Janeiro, a Escola de Ne-
gócios do Ibmec inaugurou, em 
2014, um curso dedicado a apre-
sentar e discutir o videogame 
como expressão cultural. Entre 
os temas abordados estão intera-
tividade e a história por trás dos 
jogos. O curso é conduzido por 
Klaus Schmaelter, jornalista e ba-
charel em Comunicação Social 
pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ). 

A palavra de quem 
sabe

Fernanda Garrafiel é webdesig-
ner e acredita que arte é qualquer 
manifestação criativa externada 
por uma pessoa. Para a desig-
ner, esta manifestação pode ser 
expressada através de materiais 
específicos, como na pintura e na 
escultura, ou através de expres-
sões corporais, como no balé. O 
mesmo ocorre com as tecnolo-
gias, que não deixam de ser um 
instrumento de impressão de 
ideias artísticas. 

– Arte pode vir de um conheci-
mento adquirido, ou sentimento 
puro. Pode seguir regras especí-
ficas, ou quebrá-las.

Na definição do editor de arte 
Accacio Fernandes, arte é a ex-
pressão de um sentimento. Ele 
afirma que, em todo e qualquer 
processo artístico, a emoção 
está presente. Por isso, segundo 
ele, no momento em que o traba-
lho deixa de ser direcionado ape-
nas pela emoção e busca atingir 
um objetivo, ele se afasta da arte. 

O designer de narrativas Arthur 
Protasio também reconhece a 
existência de jogos que são pro-
duzidos de uma forma completa-
mente despretensiosa, indepen-
dente, informal e artística. Em 
sua definição de arte, ela apare-
ce como se fosse um desejo não 
só instintivo, mas emocional de 

concretizar emoções em alguma 
determinada forma. 

Além de expressar sentimen-
tos, a arte, segundo Protasio, 
pode se transformar em um pro-
duto comercial.

– Não que um exclua o outro. 
Você pode ter um jogo comercial 
que também tem pretensões ar-
tísticas e vai parar em um museu, 
por exemplo. Como você pode 
ter um jogo de pretensões artís-
ticas que também se torna um 
bom produto comercial.

Protasio afirma que, assim 
como o cinema e a literatura, o 
jogo é uma ferramenta sujeita às 
mesmas influências criativas de 
outros tipos de mídia. Nesse sen-

Arthur Protasio é designer de narrativas e já desenvolveu projetos de 
animação para parques de diversão, jogos eletrônicos e livros ilustrados
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tido, o criador de conteúdo pro-
duz tanto jogos que não têm pre-
tensões artísticas – com intenção 
didática ou pedagógica –, como 
jogos que seguem uma fórmula 
muito específica para conseguir 
fazer dinheiro. 

De acordo com o estudante de 
mídias digitais da PUC-Rio Lucas 
Vorbau, a própria definição do 
conceito de arte ainda é motivo 
para debates, e ela própria vem 
se modificando ao longo da his-
tória. Segundo ele, o cinema teve 
dificuldade em ser visto como ex-
pressão cultural no passado, pois 
também demorou a ser reconhe-
cido como arte, sob o argumento 
de que seria uma forma utópica 
e escapista de entretenimento. 
Vorbau diz que essa ideia é usa-
da ainda hoje pelos críticos de 
videogames. 

O trabalho de um designer de 
mídias digitais é, muitas vezes, si-
milar ao de um artista, segundo o 
designer Gabriel Vinagre. 

– Ambos são profissionais do 
campo da criação, mas o desig-

ner muitas vezes não precisa criar 
algo e sim melhorá-lo, adaptá-lo 
às novas necessidades e deman-
das. Dentro de um projeto de de-
sign, pode haver a necessidade 
de uma “mão artística”, que é o 
caso de um jogo eletrônico com 
interface gráfica. 

Para Vinagre, a primeira coi-
sa que o usuário nota quando in-
terage com um jogo é a arte. 

– A parte artística é responsável 
por toda a identidade visual 
da obra. Não tem como dizer 
que não há um lado artístico 
nisso, principalmente porque 
existem muitos artistas envolvidos 
na produção de jogos. O video-
game, segundo ele, demanda 
uma quantidade enorme de profi-
ciências, sejam artísticas, técnicas, 
ou de gerenciamento de pessoas. 

Vinagre ressalta também a im-
portância de se buscar lacunas no 
universo dos jogos para que se-
jam criados produtos novos. 

– Devemos sempre nos pergun-
tar o que diferencia nossa pro-
posta dos demais jogos similares, 

o que faz ela ser atraente para o 
público que queremos atingir.

Assim como no cinema, os jo-
gos também contam histórias. 
Tanto o jogo, como o roteiro de 
cinema têm um fim ideal. Mas, de 
acordo com Protasio, existe uma 
característica única nos jogos que 
é interação, em que o jogador 
pode interferir na estrutura narra-
tiva do jogo. 

– Algumas mídias são como 
montanhas-russas: proporcionam 
uma experiência incrível, mas 
você só ficou sentado, curtindo 
um caminho que foi meticulo-
samente planejado. Outras são 
como um parquinho, onde você 
não sabe se vai para a gangorra, 
ou para o balanço, ou se faz um 
castelinho de areia.

De acordo com Fernandes, mui-
tos artistas ainda não reconhecem 
novas ferramentas de expressão 
por viverem um momento de mui-
tas mudanças do ponto de vista 
tecnológico, que alteram os rela-
cionamentos. Para o editor, os ga-
mes são manifestações artísticas 
em novas plataformas e, apesar 
da democratização dessas novas 
tecnologias, a maioria das pes-
soas ainda não está familiarizada 
com elas, o que explicaria a re-
sistência de alguns em aceitá-las 
como produtos artísticos. 

Já Gabriel Vinagre aponta para 
uma resistência em relação à pro-
dução dos games.

– O fato de algumas pessoas 
não enxergarem esse lado artísti-
co em jogos é devido ao desco-
nhecimento do processo de pro-
dução.

A facilidade de reprodução e 
comercialização também poderia 
explicar a dificuldade do reconhe-
cimento dos games como arte. 

Gabriel Vinagre foi o terceiro colocado no Concurso Nacional de Jogos 
Empreendedores do Sebrae
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Outro ponto, segundo a web de-
signer, é a questão do tempo e do 
distanciamento que as pessoas 
precisam para reconhecer o valor 
de um objeto artístico.

– Espere até alcançarmos o pró-
ximo degrau desta história e os 
games virarem clássicos.

Já Protasio aponta para o lado 
da violência nos videogames. O 
jogo, na visão dele, sempre foi 
visto como um brinquedo sem 
grandes pretensões de comuni-
cação e expressividade. E, apesar 
de estarem protegidos pela clas-
sificação indicativa do Ministério 
da Justiça com base na violência, 
droga e sexo, muitos jogos desti-
nados ao público adulto ainda são 
proibidos. É o caso do Manhunt, 

da empresa RockStar. 
Protasio diz que, para que o 

jogo passe a ser encarado como 
uma manifestação artística é fun-
damental compreendê-lo como 
um instrumento de expressão cul-
tural. 

– Se eles não são destinados 
para o público infantil, significa 
que eles têm uma mensagem ou 
uma intenção específica a ser pas-
sada.

Por outro lado, existe também 
um cenário de conscientização 
dos jogos. Segundo Protasio, o 
fato de podermos jogar um jogo 
no celular mudou a visão de al-
gumas pessoas que acabaram se 
tornando jogadoras. 

– Apesar de serem jogos sem 

pretensões artísticas e simpló-
rios do ponto de vista mecânico, 
eventualmente, pode ser que es-
sas pessoas passem a encarar o 
jogo como arte.

O apelo financeiro, para Vorbau, 
pode superar o artístico. Ainda as-
sim, o estudante acredita no valor 
cultural dos jogos eletrônicos. 

– Como exemplo, posso citar 
os desenhos dos personagens de 
God of War, claramente inspira-
dos nas obras clássicas dos deu-
ses gregos e romanos.

Vivemos uma fase de segre-
gação da arte, mas para o jo-
vem, a mera possibilidade de 
discutir a posição do videoga-
me já demonstra o começo de 
uma nova era. 

Imagem do videogame Lara Croft, que deu origem ao filme estrelado por Angelina Jolie
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