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ame over”, “next level”, 
“restart”, “checkpoint”: que 
nosso vocabulário vem sen-

do – cada vez mais! – invadido por palavras 
estrangeiras, disso nós já sabemos, mas o 
fato é que elas ganharam novos significados 
a partir da segunda metade do século pas-
sado. A disseminação dos jogos eletrônicos 
trouxe mudanças que afetam desde as artes 
até a educação, por exemplo. A missão da 
Eclética 39 é realizar uma análise tridimen-
sional sobre o universo dos games e refletir 
sobre os impactos que essa nova experiência 
causa na sociedade. Para cumprir essa tare-
fa – quase homérica –, pesquisamos a histó-
ria e o surgimento dos games; elencamos os 
títulos clássicos inquestionáveis; analisamos 
como os jogadores de videogame se perce-
bem na sociedade; investigamos os aspec-
tos artísticos dessa nova mídia, e muito mais. 
Além disso, apontamos algumas tendências 
emergentes, como o crescimento dos jogos 
móbile e dos e-sports. 

Pronto para embarcar nessa aventura com a 
gente? Então dê “start” e boa leitura!

“G
tudo o que voCê queRia sabeR sobRe 

videogames e não sabia a quem 
peRguntaR

quando a bRinCadeiRa viRa luCRo
 

a asCensão dos Jogos mobile 

os gameRs de um Jeito que
 voCê nunCa viu 

lugaR de mulheR é... Jogando Com os 
homens, ClaRo! 

bRinCadeiRa é Coisa séRia

game on ou game oveR?

aRte nos games 

vale a pena JogaR de novo 

poR dentRo das CifRas e CenáRios do 
e-spoRt
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esde o surgimento da roda, toda nova tec-
nologia criada pelo homem afetou a manei-
ra como ele se comporta e se percebe na 

sociedade. Todas elas procuraram satisfazer alguma 
necessidade humana. Foi assim com o surgimento 
da escrita, da prensa de tipos de Guttenberg e do 
cinematógrafo dos irmãos Lumière, por exemplo. 
Algumas tecnologias, inclusive, nasceram com uma 
finalidade e se metamorfosearam ao longo de seu 
percurso histórico. A internet foi uma delas. Os con-
soles de videogame também.

Os consoles são aparelhos projetados originalmen-
te para reproduzir os jogos eletrônicos. É conside-
rado um jogo eletrônico o dispositivo que interage 
com o usuário por meio de sistemas que ligam ho-
mens e máquinas, produzindo respostas sensoriais. A 
origem desse tipo de jogo é, por um lado, atribuída 
às máquinas arcades, que precisavam de moedas 
para funcionar, e, por outro lado, aos experimen-
tos com os primeiros computadores nos anos 
1940 e 1950. A partir do surgimento do computa-
dor, vários jogos eletrônicos foram produzidos, prin-
cipalmente na década de 1960, com destaque para 
Spacewar!, um jogo em que se controlava duas naves 
espaciais e cujo objetivo era acertar torpedos uma na 
outra.

Ainda que os computadores tenham sido impor-
tantes para o surgimento dos videogames, de acor-

do com Flávia Gasi, jornalista e autora do livro Vi-
deogames e mitologia: a poética do imaginário e 
dos mitos gregos nos jogos eletrônicos, o uso de 
novas possibilidades tecnológicas é o responsável 
pelo surgimento dos consoles, e não o computador 
de forma específica.

– Assim como matemática e física, estão intima-
mente atreladas, a história dos games tem a ver com 
a evolução da tecnologia. Não acredito que seja 
realmente atrelado com a história dos computado-
res, mas com os avanços tecnológicos.

Odyssey 
versus Pong

O primeiro aparelho dedicado apenas aos jogos 
eletrônicos surgiu em 1972, fruto de um longo pro-
cesso de pesquisa iniciado 20 anos atrás pelo de-
signer e engenheiro alemão Ralph Baer. Segundo o 
professor do departamento de Artes e Design da 

Um breve rasante na história dos jogos eletrônicos, desde o 
surgimento do Odyssey, o primeiro console, até os recentíssimos 
PlayStation 4 e Xbox One

Tudo o que você queria 
saber sobre videogames 
e não sabia a quem 
perguntar
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PUC-Rio Guilherme Xavier, e autor do livro A condi-
ção eletrolúdica: cultura visual nos jogos eletrônicos, 
esse videogame fazia parte de um projeto que en-
volvia o treinamento de raciocínio lógico-matemáti-
co de soldados. O Odyssey (o projeto ganhou esse 
nome somente depois de lançado) foi desenvolvido 
para ser acoplado em qualquer televisão e os mili-
tares não gostaram dessa ideia, que acabou sendo 
financiada pela empresa Magnavox, uma subsidiária 
da Philips.

– Depois de ter o Odyssey rejeitado pelos milita-
res, o Ralph Baer levou esse projeto até à Magnavox 
e encontrou financiamento para transformá-lo em 
um produto de massa. O Odyssey era muito restrito, 
não tinha som, não tinha placar, e tinha uma proxi-
midade muito grande com a tecnologia analógica, 
tanto que a base desse videogame eram cartões de 
brinquedo, dados e fichas. O Odyssey era o meio 
do caminho entre uma discussão analógica e uma 
discussão digital.

Em paralelo à aquisição do projeto de Baer pela 
Magnavox, o engenheiro americano Nolan Bushnell 
fundava uma das empresas mais importantes da his-
tória dos jogos eletrônicos, a Atari. Junto à sua equi-
pe de engenharia, Bushnell criou Pong, um jogo 
onde duas raquetes em cantos extremos da tela, 
controladas pelo jogador, rebatiam uma bolinha, 
que poderia mudar de direção ou velocidade con-
forme o golpe da raquete. O engenheiro tinha pla-
nos de vender a sua ideia para a grande empresa de 
jogos da época, a Bally, mas, para que isso pudesse 

acontecer, ele 
tinha que 

promover 
um teste 
e f e t i v o 
do pro-
duto. Foi 

então que 
ele desen-
volveu um 

protótipo, algo parecido a um arcade, e o colo-
cou em um bar para que as pessoas pudessem tes-
tá-lo ao custo de uma moeda. Passados alguns dias, 
o dono do bar telefonou para a equipe de Bushnell 
alegando que o equipamento não funcionava mais. 
Quando um dos engenheiros de Bushnell chegou ao 
bar, viu que o dispositivo de fichas estava quebrado. 

Motivo: a quantidade de moedas no compartimento 
era tão grande que a máquina não conseguia aceitar 
mais nada.

Devido ao êxito de vendas do Pong, considerado 
o primeiro sucesso comercial da história dos jogos 
eletrônicos, o fundador da Atari resolveu não ven-
der o projeto para a Bally e iniciou uma produção 
própria. Em março de 1973, 10 mil unidades da má-
quina já haviam sido vendidas. Coincidentemente, 
a Magnavox declarou que o Odyssey possuía um 
jogo muito parecido no seu videogame. Há quem 
diga que a ideia que originou o Pong foi inspira-
da no Odyssey. Verdade ou mentira, o fato é que a 
Magnavox decidiu processar a Atari, mas um acordo 
financeiro entre as duas resol-
veu o conflito. Nos anos 
seguintes, a Magnavox 
chegou a processar di-
versas outras empre-
sas alegando que a 
patente da fabricação 
de consoles era dela. 
No fim das contas, o 
Odyssey acabou sen-
do descontinuado em 
1974.

Os arcades e o 
boom dos jogos 
eletrônicos

As décadas de 1970 
e 1980 ficaram conhe-
cidas como a “era de 
ouro” dos arcades devi-
do ao desenvolvimento 
vertiginoso desses apa-
relhos. São eles os res-
ponsáveis pela disseminação 
dos jogos eletrônicos por todo 
o mundo. Diversos jogos lançados 
nessas décadas são considerados clássicos atual-
mente, como Space Invaders, lançado em 1978, e 
Pac-Man, de 1980. Space Invaders fez tanto sucesso 
no Japão que a Taito, desenvolvedora do jogo, con-
seguiu vender 100 mil unidades pouco tempo após 
o lançamento. O sucesso foi tamanho que o gover-
no japonês foi obrigado a aumentar a produção de 
moedas de 100 yens por causa do uso excessivo nos 
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arcades. Já Pac-Man, por sua vez, vendeu mais de 150 
mil unidades apenas nos Estados Unidos e hoje é con-
siderado o primeiro mascote dos jogos eletrônicos. 

Conhecidos no Brasil também por “fliperamas”, os 
arcades consistem basicamente em um videogame 
com seu próprio aparelho de exibição. O funciona-
mento dessa máquina é acionado por moedas e as 
partidas duram, geralmente, até o jogador comple-
tar o jogo ou esgotar as vidas disponíveis. Diferen-
te dos consoles, os arcades têm uma finalidade de 
entretenimento público. Lucas Izumi está no Japão 
estudando inteligência artificial voltada para jogos 
eletrônicos. Para ele, jogar no fliperama é especial.

– O ambiente do arcade em si cria grande parte 
da experiência de se jogar lá. Jogar em um conso-
le é bom pelo conforto e pela liberdade que você 
tem, mas é impossível emular completamente o que 
um arcade pode oferecer. Existem jogos que foram 
feitos para serem jogados em arcade. Alguns jogos 
de tiro possuem inclusive cabines personalizadas 
exclusivamente para eles. Outra coisa que torna a 
experiência dos arcades única é a possibilidade de 
outra pessoa, a qualquer momento, entrar no seu 
jogo. Você nunca sabe quando alguém pode apare-
cer, e é muito interessante você poder ter batalhas 
fervorosas e depois poder ir lá e cumprimentar seu 
adversário (e até se surpreender às vezes).

No caso brasileiro, especificamente, os arcades 
tiveram uma função social importante, embora nos 
dias de hoje seja raro encontrar uma máquina por 
aqui. Para Xavier, os fliperamas aproximaram as pes-
soas das tecnologias de ponta em um país em in-
dustrialização.

– Aqui no Brasil o primeiro contato que as pes-
soas tiveram com sistemas computacionais não se 
deu nas residências. Havia a televisão, sim, mas isso 
não era digital, era analógico. Ir para o fliperama e 
gastar cinquenta centavos de cruzeiro participan-
do de uma ficção interativa, que satisfazia o usuá-
rio por causa de sua competência visomotora, foi 
fundamental para as pessoas entenderem que não 
precisa ter medo do computador, ele não vai roubar 
emprego de ninguém.

Ao longo de grande parte da história dos jogos 
eletrônicos, os arcades e os consoles travaram uma 
verdadeira guerra armamentista. Vários títulos que 
fizeram sucesso nos arcades foram transpostos para 
os consoles e são hoje considerados clássicos. É o 
caso dos já citados Space Invaders e Pac-man.

O fenômeno Atari: ascensão e 
queda

A partir de 1976, várias outras empresas que co-
meçaram a tentar desenvolver consoles e inovações 
de hardware permitiram uma maior variabilidade 
nos jogos. A empresa Fairchild, baseada em estudos 
tecnológicos, tentou aplicar o paradigma dos video-
cassetes no Channel F, seu primeiro console, lançan-
do jogos em cartuchos. No entanto, questões finan-
ceiras impediram a empreitada. Valendo-se desse 
avanço no setor, a Atari, vendida para o grupo War-
ner, lançou no ano seguinte seu primeiro console, 
o Video Computer System, o VCS, mais conhecido 
por Atari 2600, aquele que transformou o nome da 
marca em referência mundial. Xavier explica como a 
Atari conseguiu se associar à figura do videogame.

– A Atari, naquela época, seria o equivalente ao 
que nós chamamos hoje de Google. Ela tinha um 

O Atari 2600 vendeu ao todo mais de 30 milhões de 
unidades e levou a empresa homônima a tornar-se 
referência mundial em videogames
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domínio e um entendimento de tecnologia de pon-
ta que era único para a época dela. Com pesada 
campanha de marketing, a Atari conseguiu ser asso-
ciada à figura do videogame. Então, quando temos 
os primeiros videogames no Brasil no início década 
de 1980, as pessoas vão começar a chamar qual-
quer console de Atari não exatamente porque ele 
é o único, mas, sim, porque é o mais difundido. A 
marca era tão conhecida que ela muda todo o en-
tendimento do produto.

O lançamento e o sucesso do VCS provaram que 
os videogames não eram uma onda passageira. Vá-
rios jogos antes disponibilizados apenas para arca-
des começaram a ser transpostos para cartuchos e 
foi o que aconteceu com o Space Invaders em 1980, 
fazendo as vendas do VCS irem às alturas. Ao todo, 
foram mais de 30 milhões de aparelhos vendidos. 
No entanto, tanto prestígio acarretou uma falta de 
oxigenação na Atari. Muitos jogos não funcionavam 
e muitas empresas faziam jogos para o Atari sem 
que ela soubesse que estavam sendo feitos. A qua-
lidade caiu e outros competidores, reproduzindo 
largamente o modelo do Atari, mas com novidades 
e tecnologias mais interessantes, fizeram a marca 
quebrar na década seguinte. Independente do fim 
trágico, para Xavier a Atari cumpriu um papel im-
prescindível na história dos jogos eletrônicos.

– Acho que a Atari tem uma importância grande, 
principalmente na década de 1970 e 1980, no sen-
tido de construir uma cultura de jogos. Ela foi uma 
marca poderosa que concorria com a Coca-Cola, 
por exemplo. Foi uma das primeiras empresas a ter 
uma campanha de marketing agressiva na televisão, 
anunciando seus jogos, criando competições nas 
quais os participantes submetiam seus placares para 
ganharem prêmios e promovendo caravanas para 
lugares onde os produtos da Atari não chegavam.

Ao quebrar, a Atari passa a existir somente como 
marca. Atualmente a empresa é propriedade da In-
frogrames, que usa seu nome e logotipo em seus 
produtos. Edmo Suassuna, tradutor e editor de li-
vros e jogos, tem uma longa história com os video-
games e o Atari foi o seu primeiro console.

– Eu só fui ter um Atari, meu primeiro console, 
mais tarde, quando a Nintendo já estava aparecen-
do por aqui. Dada a natureza simplória e repetitiva 
dos jogos de Atari e o fato de que nenhum deles 

tinha fim, eu jogava por alguns minutos e logo per-
dia o interesse. Meu espaço de atenção era curto 
toda vida, e essa combinação não dava muito certo. 
Além disso, esses cartuchos de mil jogos nunca vi-
nham com manual, você tinha que ir testando cada 
jogo e entender o que era para ser feito. Nunca con-
segui jogar Yar’s Revenge, por exemplo, um dos jo-
gos mais conceituados do período, porque ele não 
era nada intuitivo e eu não tinha instruções – relata.

Donkey Kong e a década da 
Nintendo

No final da década de 1970, uma empresa japo-
nesa centenária, que se dedicava à produção de 
cartas de baralho (conhecidas por hanafuda) decide 
se aventurar no mercado dos videogames. Chama-
da de Nintendo, ela desenvolve seu primeiro arcade 
em 1978, o Computer Othello, uma versão eletrô-
nica do jogo de mesa Othello. Ao custo de apenas 
100 yens, o jogador poderia enfrentar adversários 

Os arcades são os grandes responsáveis pela difusão dos 
jogos eletrônicos no mundo todo
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em partidas numa 
plataforma com 10 
botões. Esse valor 
acabou se tornan-
do padrão para os 
arcades no Japão. 
Ao longo da década 
de 1980 a Nintendo 
vai se firmar como 
uma das principais 
empresas de video-
game. Grande par-
te desse mérito se 
deve ao lançamento 
de um arcade cha-
mado Donkey Kong, 

um jogo revolucionário para os padrões da época e 
que vendeu mais de 60 mil cópias, fazendo da Nin-
tendo referência mundial. Xavier explica o ineditis-
mo desse jogo eletrônico.

– Em Donkey Kong você tem sedimentado uma 
noção de narrativa diacrônica, que é aquela que an-
tecede o ato de jogar. O que motiva você a jogá-lo 
é saber que a princesa foi sequestrada, que ela está 
presa no castelo e você, o jogador, que é o herói, 
tem que resgatá-la. Você não viu a princesa ainda 
e nem o castelo onde ela está, mas, mesmo assim, 
você assumiu o contrato de ir buscá-la. E no final 
você diz: “Ih, é mesmo, tinha uma princesa no 
castelo e eu a salvei.” Então você fecha a 
narrativa diacrônica.

Segundo Gasi, mesmo que 
Donkey Kong seja o primei-
ro jogo eletrônico com uma 
cena de computação, ele não 
é o primeiro a apresentar as-
pectos narrativos. 

– Acredito que sem-
pre houve uma preo-
cupação com os as-
pectos narrativos dos 
games, mas eles nem sempre 
são o foco do jogo. Desde a 
década de 1970 os MUDs (Mul-
ti User Dungeon) provam que games com foco em 
história são possíveis, já que eram como pen and 
papers digitais. A evolução disso se deu em gêneros 

cujo foco era exploração, como Myst, ou em gêne-
ros que não apresentam o combate como mecânica, 
como os point´n´clicks. Contudo, desde o nascimen-
to dos jogos digitais, alguns já se focavam nos as-
pectos narrativos.

Em 1983, o mercado de jogos eletrônicos sofre o 
seu primeiro grande momento de crise. Havia uma 
quantidade enorme de games, mas poucos deles 
possuíam alguma inovação. Mesmo a poderosa Ata-
ri, que no ano anterior havia lançado o Atari 5200, 
não conseguiu manter o padrão de qualidade da 
década anterior. Os jogos se tornaram muito pare-
cidos e não proporcionavam experiências diferentes 
aos consumidores que, de maneira geral, passaram 
a preferir comprar computadores a videogames. Isso 
foi pouco sentido no Brasil porque os videogames 
estavam começando a chegar ao país. Os primeiros 
consoles vendidos oficialmente em terras tupini-
quins foram o Atari 2600 e o Odyssey 2, por meio 
da Polyvox e da Philips, respectivamente. No merca-
do brasileiro o Odyssey 2 era vendido apenas como 
Odyssey, já que o país não havia conhecido a primei-
ra versão do console.

O crash no mercado durou aproximadamente até 
o ano de 1985 e representou o fim da segunda ge-
ração de videogames, representada pelo SG-1000 
– o primeiro console da emergente SEGA –, o Atari 
2600, o novo Odyssey, o Atari 5200 e diversos outros 
videogames. Ao longo da história dos jogos eletrô-

nicos, foi mais ou menos consensual 
dividir os novos video-
games por gerações. 
A primeira geração vai 
de 1972 até 1977; a se-

gunda começa em 1976 
e vai até 1984; a terceira, 

de 1983 até 1992 e as-
sim por diante. De uma 
geração para outra, os 

aparelhos aumentavam 
as suas capacidades de 

processamento gráfico. Era 
natural que videogames de ge-
rações diferentes convivessem 

numa mesma época. Por isso é que, em alguns ca-
sos, uma nova geração surge antes mesmo de a ou-
tra ser descontinuada.

Nintendo Entertainment System (NES) 
(Reprodução - Google)

Donkey Kong é um marco na história dos 
jogos eletrônicos, pois é o primeiro a utilizar 
computação gráfica como recurso narrativo
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A Nintendo lança em 1983 o seu primeiro gran-
de videogame, o Family Computer, mais conhecido 
como Famicom (dois anos depois ele seria redese-
nhado e lançado no mercado norte-americano como 
Nintendo Entertainment System, ou apenas NES), e 
adapta vários games de arcades para este console. 
Com o êxito comercial e a boa recepção do público, 
a empresa começa a ganhar cada vez mais força e 
presença de mercado. Para Suassuna, o NES foi o 
console mais importante da história dos jogos ele-
trônicos.

– Do ponto de vista histórico, NES foi o mais im-
portante, sem dúvida. Sem ele, não existiria a indús-
tria hoje. A primeira leva de máquinas fracassou gro-
tescamente no Grand Crash de 1983 e, sem o NES, 
os videogames teriam continuado mortos e enterra-
dos, como os cartuchos de E.T. num lixão americano. 
O NES não só ressuscitou sozinho a indústria inteira, 
mas provou aos pais, aos distribuidores e ao varejo 
que os videogames eram viáveis.

Essa posição de vanguarda da Nintendo com o 
NES vai se consolidar com o lançamento do Super 
Nintendo em 1990 que, embora sofresse uma com-
petição acirrada com consoles de empresas como a 
Sega, foi o videogame mais vendido de sua época 
até a chegada do PlayStation.

A batalha dos consoles na década 
de 1990

A década de 1990 prometia. Se por um lado a 
Guerra Fria chegava ao fim com a queda do Muro de 
Berlim e a extinção da União Soviética, outra batalha 
se anunciava no horizonte: a guerra dos consoles. 
Mas, dessa vez, a competição só trazia benefícios, 
e escolher um lado era uma tarefa difícil. Do lado 
oriental do ringue estava o Japão, uma ilhota que 
não colocava medo pelo seu tamanho, mas pelo 
pioneirismo na produção tecnológica. Foi neste país 
que, em 21 de novembro de 1990, foi lançado o Su-

per Nintendo Entertainment System — ou apenas 
Super Nintendo, como ficou conhecido.

Do outro lado do ringue, também representando o 
Japão, estava a SEGA. À época, o Mega Drive – con-
sole lançado pela SEGA em 1988 no Japão – domi-
nava o mercado de jogos de 16-bits, especialmente 
o mercado norte-americano, onde chegou em 1989 
e foi batizado popularmente de SEGA Genesis. Mas 
é somente a partir da década de 1990 que o Mega 
Drive alcançou o Olimpo dos games e se tornou um 
dos videogames mais populares dos Estados Uni-
dos. A SEGA só não contava que, neste mesmo ano, 
subiria ao ringue um perigoso adversário: o Super 
Nintendo Entertainment System.

O Super Nintendo foi o segundo console domés-
tico da Nintendo – o primeiro foi o Nintendo Enter-
tainment System, o NES (ou Famicom). Ele pertencia 
à família dos Family Computers e, por ser da 2ª gera-
ção desse clã, foi chamado de Super Famicom. Este 
videogame de 16-bits inaugurou uma nova forma de 
enxergar os jogos – literalmente. Pela primeira vez 
na história dos consoles, um videogame apresenta-
va gráficos tridimensionais com uma riqueza de de-
talhes infinitamente superior aos que já existiam. E 
foi a partir daí que a indústria dos games percebeu 
que investir na qualidade visual dos jogos era uma 
grande sacada, principalmente no desenvolvimento 
de gráficos em 3D – que estará presente somente a 
partir da 5ª geração de consoles da Nintendo. Além 
de oferecer uma experiência visual inédita, o Super 
Nintendo contava com recursos de som que enrique-
ciam a prática de jogar. Muitos definem a experiência 
de jogar em um Super Nintendo como inesquecível. 
O estudante Gabriel Duarte lembra que ganhar esse 
videogame foi um marco na sua vida.

– Nunca fui muito de brincar na rua, até por que eu 
sempre tive problemas de saúde que me deixavam 
um pouco debilitado. Então, minha mãe comprou 
um videogame para eu poder brincar. Só que, do 

 

A esquerda o Mega Drive da Sega e do 
lado direito, a resposta da Nintendo o 
Super Famicom 
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meu prédio, eu fui o primeiro a ter um videogame. 
Lembro que ganhei um Super Nintendo e quase virei 
celebridade no condomínio. A partir daí, as crianças 
não saíam mais da minha casa, e foi assim que pas-
sei grande parte da minha infância. Eu não me senti 
limitado por causa da minha saúde e pude ser uma 
criança normal – lembra.

Após ser lançado no Japão em 1990, o SNES cru-
zou o oceano e plugou em solo norte-americano no 
ano de 1991. Por lá, o sucesso veio tarde, mas ainda 
assim foi estrondoso, e o Super Nintendo logo ultra-
passou o seu principal concorrente, o Mega Drive. 
No ano seguinte, em 1992, foi a vez de a Europa 
conhecer este incrível console. Por último, o Super 
Nintendo resolveu disputar o promissor mercado 
sul-americano. O êxito não foi nada menos do que 
mundial e o console vendeu quase 50 milhões de 
unidades no mundo inteiro durante os 13 anos em 
que foi produzido.

Mas a Nintendo colocou o Mega Drive na lona e 
baixou a guarda. Mal viu o seu concorrente ser retira-
do do ringue e já subia outro. E dessa vez o golpe foi 
pelas costas. Mas a história não é tão simples quanto 
imaginamos. Na disputa pelos mercados, cada joga-
da pode levar ao triunfo absoluto ou à ruína completa.

Na busca desenfreada por maior qualidade e tec-
nologia nos seus aparelhos, a Nintendo contratou 
uma empresa chamada Sony para desenvolver um 
chip de som muito superior ao do seu rival, o Mega 

Drive. Contudo, a Sony recusou o serviço porque não 
tinha interesse no mercado de videogames. Apesar 
da recusa da Sony, um dos seus engenheiros, Ken 
Kutaragi, vislumbrou nessa proposta uma oportuni-
dade única de lucrar. Ken ignorou a posição de sua 
empresa e começou a trabalhar em segredo com a 
Nintendo. Por fim, o engenheiro conseguiu desen-
volver o processador de áudio que a Nintendo dese-
java, um SPC700, capaz de fazer uma extraordinária 
trilha sonora para games. Poderia ter dado tudo er-
rado para Kutaragi, afinal, ele ignorou as ordens de 
sua empresa. Mas a desobediência de Ken rendeu à 
Sony um lucrativo contrato para produzir o SPC700 
e esse foi o pontapé inicial para que a Sony entrasse 
de vez no mercado dos videogames.

A Sony começou tímida, produzindo apenas ga-
mes para rodarem em consoles da Nintendo e da 
SEGA – os mais famosos são Bram Stoker’s Dracula, 
Hook e Mickey Mania. Depois de algum tempo sem 
inovações nos consoles, a SEGA lançou um acessório 
para ler CDs, o SEGA CD, que era acoplado ao Mega 
Drive. Pode-se dizer que, a partir deste momento, o 
mercado dos videogames mudaria radicalmente.

Na busca por manter a competitividade, a Ninten-
do logo procurou uma forma de produzir seu próprio 
leitor de CDs. E, novamente, ninguém mais compe-
tente para promover este avanço do que a Sony, sua 
antiga parceira tecnológica. Lembram de Ken Kuta-
ragi, o astuto engenheiro da Sony que produziu o 
chip de áudio do Super Nintendo? Pois era ele quem 
ficaria responsável pelo desenvolvimento de um CD-
-Rom para o SNES. E o acessório já tinha até nome: 
Super Disc.

O problema é que, durante a fase de desenvol-
vimento do novo leitor de CD’s, a Sony impôs uma 
condição: ela teria uma porcentagem das vendas 
do Super Disc – que agora era o Play Station – e 
dos games que seriam rodados nele. Obviamente a 
Nintendo rejeitou a proposta e então o contrato foi 
desfeito. Assim mesmo, no meio do desenvolvimen-
to do projeto.

Cansada de atuar como mera prestadora de servi-
ços para a indústria dos games, a Sony decidiu dar 
continuidade ao Play Station e lançá-lo como um vi-
deogame independente da marca Nintendo. No fi-
nal de 1994, a Sony Computer Entertainment lançou 
o PlayStation no Japão. Desta vez, totalmente remo-

Lista dos consoles mais vendidos de todos os tempos
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delado e sem nenhuma ligação com a Nintendo. A 
Nintendo tentou de todas as formas impedir a fabri-
cação e distribuição do PlayStation, mas perdeu em 
todas as instâncias jurídicas – tanto no Japão quanto 
nos Estados Unidos. E não teve jeito, a Sony derru-
bou a SEGA e a Nintendo e o PlayStation se tornou 
o videogame mais vendido do planeta.

Felizmente, nem tudo estava perdido para a Nin-
tendo. Depois de um nocaute desses, ela precisa-
ria de algum tempo para se recompor, talvez pensar 
em outros tipos de adversários que não os gigantes. 
Mas, ela não saiu de todo desmoralizada. A Ninten-
do ainda guardava uma qualidade muito útil: ela sa-
bia desenvolver chips que turbinavam os gráficos do 
videogame para gerar gráficos em três dimensões. 
E jogos como Star Fox, lançado em 1993, e Super 
Mario World 2, lançado em 1995, fizeram grande su-
cesso com esta tecnologia.

Japão à frente da indústria
O ano de 1995 foi qualificado de “Nova Era” dos 

videogames. O PlayStation, lançado no fim de 1994 
no Japão, chegaria aos Estados Unidos somente 
em setembro do ano seguinte. Mas o respeito que 
o recém-nascido impunha era tão grande que fez 
a SEGA antecipar o lançamento de seu mais novo 
console nos Estados Unidos, o Saturn, em quatro 
meses. A estratégia era usar este intervalo até se-

tembro, quando o PlayStation seria lançado, para 
consolidar as vendas do Saturn no mercado de 32-
bits e neutralizar o impacto causado pela galinha dos 
ovos de ouro da Sony – a SEGA, inclusive, fez isto 
com o Mega Drive, nos EUA, e conseguiu mantê-lo 
líder de mercado até a chegada do Super Nintendo. 
Por diversas razões o plano não deu certo: o pre-
ço do console era elevado, o lançamento prematuro 
pegou as lojas de surpresa, havia pouca variedade 
de jogos por conta da antecipação do lançamento. 
Diante disso, a SEGA só pode esperar até setem-
bro para que seu console fosse abandonado de vez. 
Estima-se que até a chegada do PlayStation nos Es-
tados Unidos, o Saturn tenha vendido cerca de 80 
mil unidades. Apenas no seu lançamento nos EUA, o 
PlayStation vendeu cerca de 100 mil unidades.

Havia inúmeras razões para entender o domínio do 
PlayStation sobre o Saturn. O videogame da Sony ti-
nha gráficos tridimensionais, jogos exclusivos e bem 
desenvolvidos e era fácil programar jogos para ele 
– ao contrário do Saturn, que tinha um hardware bas-
tante complexo de se trabalhar. Além disso, a Sony 
lançou o memory card, um acessório que servia para 
“salvar” as partidas, possibilitando ao jogador reto-
mar o jogo de onde havia parado.

Para quem pensava que a Nintendo tinha sofrido 
um game over após ser derrotada pela PlayStation, 
dois anos atrás, havia uma grande surpresa: ela lan-

Game Tomb Raider: o desenvolvimento dos processadores dos consoles aprimorou a qualidade gráficas dos jogos
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çou um novo console, o Nintendo 64 (N64). Na con-
tramão da tendência de videogames com leitores 
de CD, o N64 só aceitava cartuchos – o que fez com 
que ele perdesse muitos desenvolvedores. A inova-
ção ficou mesmo por conta da quantidade de bits, 
que havia duplicado em relação a seu antecessor. 
Primeiramente ele foi lançado no Japão, em junho 
de 1996. Em casa, o N64 vendeu um total de 5,5 
milhões de unidades, quase empatando com o Sa-
turn da Sega, que vendeu 5,8 milhões. O PlaySta-
tion, líder absoluto de vendas, tinha 21 milhões de 
consoles vendidos. Três meses depois, ele chegou 
no mercado norte-americano, o maior do mundo. 
Por lá, o N64 superou a marca de 20 milhões de 
aparelhos comercializados. O Saturn, da SEGA, não 
chegou a vender nem dois milhões de unidades. E, 
novamente no pedestal das vendas, o PlayStation 
ultrapassava 40 milhões de aparelhos vendidos.

Apesar de não conseguir subir ao primeiro lugar 
do pódio, a Nintendo se inseriu novamente no mer-
cado dos games e, neste momento, o N64 era o 2º 

console mais vendido do mundo, com 32 milhões 
de unidades. Tentando esquecer a surra homérica 
que o Saturn levou do PlayStation, em 1998 a SEGA 
decide lançar outro console, o Dreamcast – o 6º e úl-
timo videogame da SEGA. Novamente, a estratégia 
era se antecipar aos rivais e oferecer ao consumidor 
um videogame altamente inovador. Com uma forte 
campanha de marketing em torno dele, o Dreamcast 
surge bem antes do que o Xbox, o PlayStation 2 e 
o Game Cube, rivais que só chegariam ao mercado 
a partir do ano seguinte. O Dreamcast é o produto 
da união entre dois projetos tecnológicos da SEGA. 
O primeiro deles, chamado Dural – e que seria re-
nomeado para Katana – foi desenvolvido no Japão. 
O outro, o projeto Blackbelt, foi desenvolvido nos 
Estados Unidos por uma outra equipe da SEGA e 
com o auxílio da Microsoft – que tinha interesse nas 
conversões de PC/videogame. 

Ao final do projeto, a SEGA decidiu que usaria o 
design do Katana com a engenharia do Blackbelt e 
todos ficaram felizes com a junção. Contudo, sem-
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pre há uma reviravolta. No minuto anterior à entra-
da no ringue, a SEGA volta atrás na sua decisão e 
determina que será fabricado o modelo do Katana 
com a sua própria engenharia, ou seja, o Blackbelt, 
desenvolvido nos Estados Unidos, foi aposenta-
do antes mesmo de começar a lutar. A escolha da 
SEGA rompeu a parceria com a Electronic Arts, que 
havia investido no projeto Blackbelt.

Após um conturbado desenvolvimento, o Katana, 
rebatizado como Dreamcast (DC), chega às lojas ja-
ponesas em 1998. Durante o tempo em que ficou 
sozinho no mercado, o Dreamcast foi considerado 
o console mais completo e avançado da sua épo-
ca e teve grande aceitação do público no Japão e, 
futuramente, nos Estados Unidos. Em seu primei-
ro ano, o 6º console da SEGA bateu recordes de 
venda, chegando a comercializar 500 mil aparelhos 
em duas semanas, apenas nos Estados Unidos. O 
Dreamcast foi o primeiro videogame com 128-bits 
do mercado – mais poderoso do que Nintendo 64 
e PlayStation – e trazia uma grande novidade: uma 
placa de rede embutida que permitia jogar on-line 
pela rede de internet gratuita fornecida pela SEGA, 
a SegaNet. Estes serviços seriam usados futuramen-
te pelas concorrentes do DC.

Durante o período de atividade, o Dreamcast con-
quistou uma legião de fãs ao redor do mundo. Em 
1999, o console chega ao Brasil e invade milhares 
de lares brasileiros. Uma dessas casas foi a do estu-
dante Marcus Vinícius Alves de Oliveira, cujo primei-
ro videogame foi o Dreamcast.

– Apesar de já ser meio “ultrapassado” quando 
comecei a jogar, lá por 2006, sempre gostei muito 
desse console. Eu já o tinha em casa por causa do 
meu irmão, que ganhou de aniversário em 2001 e, 
depois de um tempo, ele parou de jogar e deixou 
guardado na caixa. Um dia eu estava sem nada para 
fazer, estava chovendo na rua e eu não podia sair 
pra brincar então pedi para minha mãe ligar o vi-
deogame. Desde então nunca mais parei de jogar 
– conta.

PS2: o videogame mais vendido de 
todos os tempos

A derrocada do Dreamcast começou ainda no ano 
de 1999, quando a Sony anunciou o lançamento do 
PlayStation 2 – que só chegou nos mercados mesmo 

no ano 2000. O anúncio de lançamento, junto a uma 
agressiva campanha de marketing, foi o suficiente 
para fazer as pessoas roerem as unhas até a chega-
da do console. No ano de 2000, a Sony lança o PS2. 
Rodeado de muita expectativa, ele chegou com 
novidades: era compatível com os jogos do PSO-
ne e a mídia que ele rodava era o DVD, que estava 
no seu auge. Do PlayStation 2 surge um marco na 
era dos videogames. O console passa a ser perce-
bido como uma central de entretenimento porque, 
além de rodar jogos, servia para assistir filmes, es-
cutar músicas e até jogar pela internet. Na verdade, 
o PS2 apenas aprimorou uma tendência que havia 
surgido no PS1, que também lia CDs de música 
como forma de entretenimento alternativo. Se ain-
da restava dúvidas sobre a hegemonia da Sony no 
mercado dos videogames, a partir do PS2 ela estaria 
garantida por um bom tempo.

Por volta de 2001, o Dreamcast já estava 
completamente ofuscado pelo sucesso do PlaySta-
tion 2. O único desafio da Sony era conseguir atrair 
mais programadores de jogos para a incipiente bi-
blioteca do PS2 – tarefa que se mostrou fácil quan-
do os desenvolvedores de softwares perceberam o 
potencial do aparelho.

As vendas insatisfatórias do DC provocaram uma 

O PlayStation 2 foi o console mais vendido do mundo, 
superando seu antecessor, o PlayStation 1 
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sucessiva migração de produtores de games para o 
PlayStation 2. O prejuízo foi tamanho que a SEGA 
sequer tinha recursos financeiros para fazer a propa-
ganda de seus games. Jogando a última pá de cal no 
moribundo Dreamcast, ainda nesse ano seriam lança-
dos o Game Cube, da Nintendo, e o Xbox, da Micro-
soft. Os novos consoles tomaram conta do mercado 
e deram o golpe fatal que finalizou a breve, porém 
marcante, existência do Dreamcast.

Na tentativa de retomar os mercados perdidos para 
a Sony após o lançamento da franquia PlayStation, a 
Nintendo lançou o Game Cube, no final de 2001. O 
console surpreendeu porque, se o seu antecessor, o 
Nintendo 64, funcionava somente com cartuchos, o 
Game Cube lia apenas mini DVD’s – suprimindo o uso 
dos DVDs comuns – porque a tecnologia empregada 
nesta mídia impedia a fabricação de jogos piratas. 
Além disso, a qualidade superior dos gráficos era um 
diferencial – tanto na experiência de jogar quanto no 
preço final ao consumidor, que deveria pagar mais 
caro por esta tecnologia. Não bastando essas restri-
ções, os produtores de games davam pouco supor-
te para este console, deixando a própria Nintendo 
encarregada de produzir seus games. Portanto, estas 
restrições – preço elevado, tecnologia antipirataria e 
pouca variedade de títulos – condenaram o Game 
Cube ao “fracasso”. Durante os seis anos em que foi 
comercializado, o Game Cube vendeu pouco mais 
de 20 milhões de unidades.

E novamente a Sony se mantinha no topo da ca-
deia alimentar dos consoles. Mas, ainda no final de 
2001, outra gigante da tecnologia entra na briga: a 
Microsoft. A empresa, antes voltada ao segmento dos 
computadores, vislumbrou no mercado dos games a 
oportunidade de conjugar aquilo que ela tinha – o do-
mínio dos softwares – com outro mercado altamente 
rentável, o dos games. Assim surge o Xbox, a marca 
da Microsoft responsável pela produção de consoles 
de videogames.

Finalmente uma empresa norte-americana quebrava 
o monopólio japonês dos videogames – a última vez 
que isto aconteceu foi com o Atari Jaguar, em 1996. O 
Xbox foi lançado em 2001 nos Estados Unidos e foi a 
primeira experiência da Microsoft na indústria dos con-
soles. E a gigante do Tio Sam não estava de brinca-
deira. Além de um console inovador, também lançou 
a rede Xbox Live, um serviço integrado que permitia 

aos usuários jogarem on-line. Em oito anos no merca-
do, o Xbox vendeu quase 25 milhões de consoles no 
mundo todo.

Ávido por se antecipar aos rivais e descartar de vez o 
Game Cube, a Microsoft lançou o Xbox 360 em 2005. 
Com mais de um ano à frente das inovações dos ou-
tros concorrentes – que só lançariam seus consoles no 
ano seguinte –, o Xbox 360 teve relativo sucesso. Sua 
principal característica é o serviço Xbox Live, serviço 
que foi aprimorado e permitiu aos jogadores compe-
tir on-line, baixar jogos antigos de arcade, demos de 
jogos, trailers, shows de TV, música e filmes. Tudo isso 
em um único aparelho.

Entretanto, um rival à altura estava para chegar. 
Ansiando por uma inovação que realmente trans-
formasse a relação do jogador com o os consoles, a 
Nintendo lançou o Nintendo Wii em 2006. Tinha um 
moderno console sem fios capaz de detectar movi-
mentos tridimensionais e reproduzi-los na tela da TV. 
Pela primeira vez um console permite jogar por meio 
de movimentos reais de seu jogador e não por coman-
do de botões. Eles conseguiram inaugurar uma nova 
experiência sensorial, mais interativa, real e dinâmica. 
Em 2007, a Nintendo voltou a ocupar a liderança do 
mercado graças ao Nintendo Wii. Em sete anos de co-
mercialização, o console vendeu mais de 100 milhões 
de unidades.

Com o objetivo de se cercar por todos os lados com 
consoles promissores, desde 2004 a Nintendo vinha 
lançando sucessivos videogames portáteis, que ca-
biam na palma da mão. O modelo que inaugurou a 
fase moderna de consoles portáteis da Nintendo foi 
o Nintendo DS, em 2004. Ele podia acessar a internet 
via wi-fi, tinha tela sensível ao toque e um microfone 
embutido. Dois anos depois, em 2006, a Nintendo 
lança outro portátil: o Nintendo DS Lite, uma versão 
reestruturada do antigo DS.

A incansável Sony não deu trégua aos concorrentes. 
Em 2007, lançou o PlayStation 3 para tentar desbancar 
o Wii e o Xbox 360. Foi criado o sofisticado recurso 
chamado PlayStation Network (PSN), um serviço unifi-
cado de jogo on-line que permite a interação entre os 
jogadores. O PS3 também tinha um formato inédito 
de leitor de discos, o Blu-ray. Com menos de 24 horas 
de vendas no Japão, o videogame vendeu mais de 
80 mil aparelhos. Até o momento foram contabilizadas 
mais de 80 milhões de unidades vendidas.
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A experiência de Edmo Suassuna, tradutor 
e editor de livros e jogos

A experiência de Edmo Suassuna, tradutor 
e editor de livros e jogos

MinecraftMinecraft

Quando eu comecei a jogar Wing 
Commander no meu 386 em 1992, 
eu não tinha como saber os controles. 
O jogo usava um monte de botões 
do teclado do PC, e nem sempre eu 

entendia o que cada um fazia, ao 
testar aleatoriamente. Eu não sabia 
que deveria apertar “A” para ativar 
o piloto automático, então voava 
manualmente a missão inteira. 
Numa missão de escolta de um 
cargueiro, minha “wingwoman” ficou 
se chocando contra a nave maior ao 
tentar manter formação comigo, e 
acabou explodindo e morrendo. Eu 
consegui concluir a missão, e logo em 
seguida houve o funeral espacial dela. 
Eu entrei em pânico. Eu matei a Spirit! 
Todos os outros pilotos vão me odiar! 

(Você bate papo com os outros pilotos 
entre as missões.) Eu não fazia ideia do 
quão profundo um jogo poderia ser 
(ou deixar de ser).

Ambiente virtual possível desenvolvido no Minecraft

O  jogo Wing Commander
A personagem Spirit

O interesse da gigante Microsoft pelo jogo Minecraft levanta 
discussões sobre o futuro dos jogos eletrônicos 

Minecraft é uma espécie de Lego 
eletrônico que possibilita ao jogador 
construir inúmeras figuras utilizando 
blocos, desde casebres de madeira 
até cidades babilônicas de prata 
e diamante. Uma vez dentro do 
game, os jogadores são impelidos 
a explorar o mundo em que se 
encontram e, a partir disso, procurar 
uma maneira de sobreviver. No 
entanto, mais do que simulador 

arquitetônico ou de sobrevivência, 
Minecraft é uma poderosa 
ferramenta criativa que permite ao 
jogador desenvolver um mundo 
particular virtualmente infinito, 
exuberante de possibilidades, onde 
os limites são impostos apenas 
pela imaginação – e pelos recursos 
disponíveis, já que, pelo menos no 
início, o jogador tem acesso a poucos 
materiais e maneiras de consegui-los.

Como muitos games de 
jogabilidade não-linear, não é 
necessário seguir uma lógica 
narrativa. Isso significa que não 
existe uma história encadeadora 
de acontecimentos que oriente a 
experiência do usuário. A proposta 
de Minecraft é proporcionar dois 
modos diferentes e concomitantes 
de se estar nesse mundo virtual. Ao 
mesmo tempo .
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Quando a Nintendo lançou o Wii, a gente pensou 
“opa, tem alguma coisa acontecendo de muito 
interessante e que pode mudar tudo”. E acabou 
descobrindo que não mudou nada no sentido prático 
do uso, pela seguinte questão: o modo como você 
participa da mídia é mais uma predisposição da mídia 
do que sua. Então, as pessoas imaginaram que dali 
para frente todos os videogames seriam participados 
num processo mais físico e ativo. E não! Porque a 
questão do videogame é: interação e fantasia. 
Se eu consigo estabelecer uma boa interação e uma 
boa fantasia, não importa se você vai apertar botão, 
se vai mexer alavanca, se vai dar chute ou soco, 
pular ou dançar. Isso acaba sendo secundário nessa 
discussão. A gente tinha essa ideia paradigmática 
de que essa experiência de jogo faria uma grande 

diferença no futuro do entretenimento. E 
acabou. Daqui para frente a discussão 

é outra. 
A gente está chegando num 
patamar em que qualquer coisa 
em movimento para cima é 
absurdamente mais caro. Então, 
o que a gente vai ter é uma 

proliferação absurda de consoles 
e diferentes formas de atuar 
em diferentes tipos de jogos, 
porque a gente está usando 
um protocolo em comum. Os 
sistemas operacionais que 
fazem esses jogos rodarem já 

estão ficando muito idênticos em 
suas soluções. 

Se você joga Angry Birds no seu tablet, 
no seu celular, no seu videogame e na sua televisão 
SmartTV, é o mesmo Angry Birds. 
O que vai diferir é como você 
está atuando nesse Angry Birds e 
como ele se relaciona com outras 
pessoas. Está mais para o caráter 
social do jogo, o que é bom, 
porque os jogos sempre foram 
muito mais sociais do que tomados 
por uma discussão tecnológica. 

A gente tem 
que entender 
que a discussão 
tecnológica foi 
ultrapassada. 
Provavelmente 
não vai existir 
um PlayStation 5. 
Provavelmente 
ele será mais 
uma relação de 
diversas tecnologias 
diferentes, vai ser 
mais uma rede do 
que um aparato 
em si. Isso não 
está fazendo 
tanta diferença 
mais. Eu tenho um 
PlayStation 3 ainda 
e vou ter ele durante muito tempo enquanto ele não 
quebrar. A interação que eu tenho com os jogos que 
ele me apresenta é mais do que suficiente. E se eu 
quiser coisas muito diferentes eu vou ter um óculos 
Rift, um Wii. Eu vou ter acesso a outras formas de 
participação não-dedicadas. 
No futuro, as discussões sobre jogos eletrônicos vai 
ser direcionada a um caráter de recursos sensoriais e 
de intermediação, ou seja, qual é o conteúdo e como 
ele vai me convencer no curtíssimo espaço de tempo 
livre que eu tenho para ele, e como eu me estabeleço 
num processo de construção de algo comunitário. No 
que isso me permite ser diferente? 
Recentemente, a Microsoft comprou a empresa 
que desenvolve a Minecraft. Porque a Microsoft 

comprou a Minecraft? O que 
eles querem com aquilo? O 
que eles querem com um jogo 
de produção coletiva? As 
respostas do futuro estão ali. 
Daqui a pouco não vamos ter 
um sistema operacional, você 
vai ter um Minecraft no sentido 
operacional.
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DONKEY KONG (ARCADE)

https://www.youtube.com/watch?v=Pp2aMs38ERY

PAC-MAN (ARCADE)

https://www.youtube.com/watch?v=uswzriFIf_k

BREVE HISTÓRIA DO PLAYSTATION

https://www.youtube.com/watch?v=wZkMdi3XBhw

BREVE HISTÓRIA DA NINTENDO

https://www.youtube.com/watch?v=I6nhK0ZFun4

Recentemente a Sony e a 

Microsoft lançaram seu mais 

novo console, o PlayStation 4 e o 

Xbox One, que inauguram mais 

uma geração de videogames e 

deram um salto na qualidade 

gráfica dos jogos. A polarização 

entre Sony e Microsoft levantam 

questões sobre qual será o futuro 

dos jogos eletrônicos. Mais 

investimento em tecnologia de 

ponta capaz de tornar os games 

mais realistas? Inovação no 

quesito experiência do jogador 

com o videogame, como fez o 

Nintendo Wii? São muitas as 

questões e poucas as certezas.

Segundo Guilherme Xavier, o 

fator que vai definir o vencedor 

da guerra dos consoles não 

é tecnológico. Tampouco o 

conteúdo. São os atrativos que 

cada uma das empresas vai trazer 

que vão fazer a diferença na hora 

da escolha da compra, tudo isso 

ligado a uma questão identitária 

muito presente.

– Quando você chega agora 

à competição na guerra dos 

consoles, o que vai definir se 

eu vou ter um Xbox One ou 

se eu vou ter um Playstation 4 

não é muito mais o conteúdo. 

O conteúdo vai ser exatamente 

o mesmo, a questão é: que 

atrativos esse conteúdo me 

traz entre essas duas grandes 

empresas? É como se eu me 

perguntasse eu bebo Coca-Cola 

ou Pepsi? ou se eu vou assistir 

Rede Globo ou SBT. Acaba sendo 

uma questão mais ideológica do 

que de qualidade intrínseca – 

argumenta

Quem vence a guerra dos consoles?Quem vence a guerra dos consoles?

Painel de linksPainel de links

SPACE INVADERS (ARCADE)

https://www.youtube.com/watch?v=437Ld_rKM2s

15
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ma indústria em que 74,4% 
das empresas no Brasil fa-
turaram menos que R$ 240 

mil reais durante todo o ano de 
2013. Essa mesma indústria, no en-
tanto, tem seus produtos consumi-
dos por 61 milhões de internautas 

brasileiros e promove campeona-
tos com prêmios de até R$ 60 mil 
reais. O mercado de games é al-
tamente globalizado, competitivo 
e dinâmico, mas ainda enfrenta 
desafios de crescimento quando o 
assunto é jogos pagos.

A indústria de jogos é caracte-
rizada pela capacidade de inovar, 

incorporar novas tecnologias e de-
senvolver produtos criativos. Ela 
emprega desde programadores 
de computação, engenheiros de 
software e animadores até desig-
ners, roteiristas e compositores de 
música. Segundo o mapeamento 
da indústria brasileira e global de 
jogos digitais, realizado pelo Nú-

Quando a brincadeira 
vira lucro

Gabriela ruDDy

A indústria de videogames já começa a se consolidar como uma 
das mais lucrativas da área de entretenimento no mundo, e o 
Brasil busca formas de se tornar expressivo no setor. Mas quais 
são os nossos obstáculos para chegar lá?

Uma das maneiras que as produtoras de videogames têm de lucrar é com a venda de produtos paralelos relacionados 
ao universo dos jogos

16
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cleo de Política e Gestão Tecnoló-
gica da Universidade de São Paulo 
(USP), eles são profissionais espe-
cializados e de diversas naciona-
lidades. As estatísticas mostram 
que 77% são graduados e 33% 
pós-graduados.

De acordo com a Pricewaterhou-
seCoopers, uma das maiores pres-
tadoras de serviços profissionais 
do mundo na área de auditoria e 
consultoria, os jogos de consoles 
ainda são a maior fonte de recei-
ta para o setor, mas há uma taxa 
de crescimento maior entre jogos 
desenvolvidos para dispositivos 
móveis. A estimativa é de que em 
2016 os jogos on-line já arreca-
dem mais do que os consoles. 

A consultora apontou ainda que 
o mercado mundial de jogos ele-
trônicos movimentou US$ 74 bi-
lhões em 2011. A estimativa é de 
que ele ultrapasse US$ 82 bilhões 
em 2015, com uma previsão de 
crescimento de 7,2% ao ano até 
2017, o que o colocará à frente 
das indústrias fonográfica e cine-
matográfica. 

O principal mercado de games 
é a Ásia, seguida pela Europa e 
pelos Estados Unidos, enquanto 
a América Latina tem participa-
ção de somente 2% no mercado 
mundial. 

Nos Estados Unidos, uma das 
soluções encontradas para supe-
rar essas questões foi o crowdfun-
ding, uma proposta de financia-
mento coletivo de projetos. Um 
exemplo é o site Game Launched, 
que foi criado com o objetivo de 
dar visibilidade às propostas para 
que elas encontrassem possíveis 
financiadores. Hoje, o site tem 120 
mentores de diferentes nacionali-
dades, que ajudam a por em práti-
ca as ideias ofertadas.

O mercado no Brasil
O pólo pernambucano de de-

senvolvimento de tecnologia, 
Porto Digital, foi criado em 2000 
e abriga empresas como a desen-
volvedora de softwares Thought 
Works. Outra companhia que es-
colheu ficar fora do eixo centro-
-sul do país foi a Samsung, que 
inaugurou esse ano, em Manaus, 
o primeiro estúdio de games da 
companhia fora da Coreia do Sul, 
o Black River. 

Na busca por tornar o Brasil mais 
competitivo no setor, em feverei-
ro de 2014 o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) desenvolveu um 
relatório com propostas de políti-
cas públicas direcionadas à indús-
tria brasileira de jogos eletrônicos. 
A pesquisa ressaltou que uma das 
dificuldades enfrentadas é a ob-
tenção de crédito pelas empresas 
de micro e pequeno porte, que 
são maioria nesse setor. 

Outro entrave para o crescimen-
to desse mercado no país é a falta 
de confiança dos investidores no 

financiamento de ativos intangí-
veis, como despesas de desenvol-
vimentos e comercialização, já que 
o resultado tem altos riscos e não 
apresenta garantias reais segundo 
o BNDES.

Além dessas dificuldades, a in-
dústria também se depara com 
problemas no ambiente de negó-
cios, pois não tem um sistema es-
pecífico de regulamentação, já que 
está em uma zona de convergência 
entre as áreas de produção cultural, 
de software e de entretenimento.

Os consoles ainda são a maior fonte de renda no universo dos games, mas 
eles vêm perdendo espaço para os jogos mobile. 

O Brasil é um dos países que mais 
consome jogos piratas. 
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O lado do consumidor
Grande parte dos gastos de pro-

dução dos games vem do custo da 
primeira cópia, pois, a partir dela, 
os valores são basicamente de re-
produção e distribuição. O cresci-

mento da inter-
net facilitou o 
acesso a down-
loads ilegais, 
mas, além das 
cópias baixadas 
em casa, os ga-
mes oficiais tam-
bém competem 
com as cópias 
piratas físicas, 
vendidas pelos 
“camelôs”.

  De acordo 
com comerciantes ambulantes 
do Saara, comércio popular no 
Centro do Rio de Janeiro, os jo-
gos mais vendidos no mercado 
ilegalmente são os lançamentos, 
principalmente aqueles que são 

novas versões de nomes já conso-
lidados no mercado, como os da 
série Grand Theft Auto e os jogos 
da série Fifa. Em termos compa-
rativos, uma cópia oficial do jogo 
Grand Theft Auto IV para Xbox 
360, que chega a custar até R$ 
99,90 em uma loja especializada, 
pode ser comprada por apenas 
R$ 20 na versão pirata.

Um ambulante que vende có-
pias ilegais no Saara e pediu para 
não ser identificado afirma faturar, 
em média, R$ 800 por mês com as 
vendas. Ele diz que costuma ser 
procurado principalmente pelo 
público de classe média e alta. A 
informação é confirmada pela pes-
quisa realizada pelo Ibope (Institu-
to Brasileiro de Opinião Pública e 
Estatística) sobre o setor em 2011. 
De acordo com a enquete, 57% 
dos brasileiros da classe A avaliam 
o preço dos jogos originais como 
“muito caros” e 21% dos jogado-
res só têm cópias piratas. 

Uma alternativa encontrada 
pelos jogadores para consumir 
games de forma mais barata sem 
cair na ilegalidade são as comuni-
dades de trocas pela internet. O 
estudante de engenharia Pedro 
Emrick tem 20 anos e conta que 
começou a trocar jogos em 2012, 
por meio de grupos no Facebook.  
Ele explica que troca os games 
que não joga mais por outros que 
parecem ser mais interessantes.

– Nunca comprei piratas porque 
o meu Xbox não era desbloquea-
do. Achava muito arriscado fazer 
isso, fora que impedia você de 
jogar on-line, que depois virou a 
principal vantagem do Xbox em 
relação ao PlayStation. Além dis-
so, é contra os meus princípios.

 
Quem ganha dinheiro 
com isso?

Também existem jogadores que 
viram na diversão uma forma de 
ganhar dinheiro. É o caso do estu-

O vencedor da FIFA Interactive World Cup ganhou US$ 20 mil, além de uma viagem à cerimônia da Bola de Ouro FIFA 
2014. 

A Associação 
Brasileira de Games 

(Abragames) defende 
a inclusão da indústria 
na Lei do Audiovisual, 
que prevê incentivos 

fiscais para a indústria 
cinematográfica desde 

a década de 1990
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dante Gustavo Nascimento, de 18 
anos, que estima já ter ganhado 
em torno de R$ 25 mil com patro-
cínios e prêmios de torneios. Nas-
cimento acredita que é possível 
para um competidor se sustentar 
financeiramente, mas considera a 
profissão muito arriscada.

– Depende muito da sua produ-
ção em campeonatos, porque não 
dá pra depender do salário que as 
equipes pagam por mês. O que 
dá mais dinheiro são os prêmios.

O estudante já participou das 
equipes PlayArt Gaming e Ka-
Bum, mas conta que não preten-
de seguir na profissão.

– No momento, estou me dedi-
cando mais aos estudos, porque 
quero fazer intercâmbio, mas tam-
bém não deixo o videogame de 
lado, porque consigo ganhar um 
bom dinheiro nos campeonatos.

Outra pessoa que conseguiu 
lucrar com o hobbie dos games 
foi o estudante de direito César 
Mayer, de 21 anos. Mayer criou o 
canal no Youtube GrougaGames 
e consegue ganhar de R$ 100 a 
R$ 200 reais com o Google Ad-
senses, que coloca propagandas 
antes da exibição dos vídeos. 

Mesmo com vídeos que já so-
mam mais de 35 mil visualizações, 
Mayer explica que não pretende 
seguir uma profissão na área dos 
games. 

– O canal é uma diversão, um 
hobbie, se eu quisesse realmente 
fazer daquilo um projeto de vida, 
eu deveria me esforçar bem mais. 
Parar de estudar pra seguir isso 
não é uma opção pra mim.

Será que o Brasil 
avança para a próxima 
fase? 

Uma das soluções para fortale-

cer o Brasil no cenário mundial se-
ria o uso das linhas de crédito do 
BNDES, como o Prosof e Procult. 
Além dessa proposta, a Associa-
ção Brasileira de Games (Abraga-
mes) também defende a inclusão 
dos jogos eletrônicos na Lei do 
Audiovisual, que prevê incentivos 
fiscais para a indústria cinemato-
gráfica desde a década de 1990.

O governo pode ajudar não so-
mente no fortalecimento da pro-
dução, mas também da demanda. 
Dentre as propostas finais do re-
latório do BNDES está a inclusão 
dos jogos eletrônicos no progra-
ma “Vale Cultura”, um benefício 
de R$ 50 mensais oferecido aos 
trabalhadores com renda de até 
cinco salários mínimos para o con-
sumo de produtos culturais. 

Uma das maneiras de dar visi-
bilidade ao setor é por meio de 
eventos, que reúnem competi-
ções para jogadores, além de ro-
dadas de negócios para os pro-

dutores. O Brasil tem duas feiras 
nesse modelo, o Brazilian Inter-
national Games Festival (BIG) e 
o Brasil Game Show. Ambos têm 
edições anuais e são realizados 
na cidade de São Paulo. 

O BIG acontece no primeiro 
semestre e é voltado para pro-
dutoras independentes, enquan-
to o Brasil Game Show ocorre 
nos últimos meses do ano e con-
ta com o patrocínio de grandes 
empresas, como a EA, a Micro-
soft e a Sony. 

Apesar disso, o relatório do 
BNDES afirma que os eventos 
brasileiros contam com poucos 
recursos e os classifica como “de 
baixa visibilidade internacional”. 
A competição acirrada com o 
mercado externo pode ser resu-
mida na frase do jogador Nasci-
mento: 

– É muito arriscado. Por mais 
que você seja bom, existem ou-
tros que também são.

A 7ª edição do Brasil Game Show ocorreu entre os dias 8 e 12 de outubro de 2014
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le está na tela do smartphone do homem de meia 
idade perto de você no ônibus. Na do seu colega 
de classe entediado com a aula. Na do tablet da 

menina de uns cinco anos almoçando com a família na 
mesa ao lado no restaurante. Na sua tela, enquanto você 
espera no consultório do dentista. E na do celular da sua 
tia, que você não vê nunca, mas de quem recebe noti-
ficações pedindo “vida” no Facebook todo dia. Esse é 
o jogo mobile, aquele para smartphones e tablets, uma 
forma de entretenimento que atinge uma quantidade e 
variedade de consumidores cada vez maior no mundo 
todo. Em 2013, cerca de 1,33 bilhões de jogadores gera-
ram mais de 17 bilhões de dólares, o que representa 23% 
do mercado global de jogos eletrônicos. É o segmento 
que mais cresce. O instituto de pesquisas do mercado 
de games Newzoo estima que essa parcela vai chegar a 
34% em 2017, com uma receita anual de 35 bilhões de 
dólares e 1,82 bilhões de jogadores. 

A expressividade do setor está atrelada ao fenôme-
no dos smartphones. Se antes o consumo de games, 
restrito a consoles de videogame e computadores, 
exigia dedicação exclusiva a essa atividade durante 
um período de tempo num determinado local, atual-
mente é possível jogar a qualquer hora, em qualquer 
lugar. Além disso, ao contrário dos videogames, os 
dispositivos móveis têm alcance global. Desse modo, 
o público se expande. Gente que não cogitaria com-
prar um PlayStation ou Xbox, por exemplo, está jo-
gando Candy Crush nas horas vagas. É o caso de Lau-
ra Macedo, funcionária pública de 59 anos. 

– Jogo no iPad quase todo dia à noite, quando es-
tou vendo novela”, conta. Laura nunca teve paciên-

cia para jogos mais complexos, mas gosta da pratici-
dade dos jogos mobile.

De acordo com Breno Maciel, doutorando em Co-
municação e Informação pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), a diversidade de re-
cursos presentes no celular hoje o transformou num 
centro multimídia individual que se encontra ao aces-
so da mão o tempo todo. 

– Esse aparelho ganha papel fundamental não ape-
nas para a comunicação entre as pessoas. Você tem, 
no bolso, um dispositivo prático, com boa capacida-
de de processamento, memória, resolução de tela, 
conectividade com outros jogadores. Isso possibilita 
jogar nos momentos em que você se locomove.

A função de maior evidência dos jogos mobile é a 
de passatempo. Seja no smartphone ou no tablet, o 
psicólogo e estudante de jornalismo Fábio Peixoto 
joga diariamente. 

A ascensão dos 
jogos mobile
Acessibilidade, um alcance a nível global, rápidas inovações 
tecnológicas e um forte fator social estão impulsionando a 
indústria dos jogos para dispositivos móveis, um modo de jogar 
que conquista os mais diversos públicos

isabela Cabral e bernarDo Couto

Jogos casuais, como Cut the Rope, predominam na 
preferência dos usuários

Isabela CabRal

20
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compra o game na loja de aplicativos de seu respec-
tivo sistema operacional e tem a garantia do acesso 
completo e de que não vai ser incomodado por anún-
cios. Ele também pode ser freemium: o que significa 
que é disponibilizado para download de graça. Po-
rém, as ações dentro do jogo ficam limitadas caso no-
vos itens ou níveis não sejam comprados. E ele pode 
ser gratuito, o que implica na presença de anúncios. 
O modelo de negócios chamado free-to-play, que 
abrange jogos freemium e gratuitos, gera mais de 
90% da receita do mercado mundial de jogos mobile, 
segundo a Casual Games Association.

Laura, Mariana e Fábio nunca pagaram por um jogo 
para seus smartphones ou tablets. Fábio diz que ainda 
não aconteceu, mas caso se deparasse com um que 
desejasse muito, compraria sem problemas. Já a fisio-
terapeuta Renata Graniti, acostumada a jogar games 
casuais para passar o tempo, acredita que pagar por 
isso é exagero. 

– Ainda não estou nesse nível.
Eles fazem parte dos 71%, conforme dados do 

Newzoo, dos jogadores de dispositivos móveis que 
nunca gastaram dinheiro nesse tipo de entretenimento. 

Maciel explica que os hábitos financeiros dos joga-
dores estão, com frequência, relacionados aos sistemas 

w

– É uma boa distração para quando estou dentro do 
transporte público ou esperando alguém na rua.

Outro ponto-chave é a integração com as redes so-
ciais. Para engajar as pessoas, muitos games se apro-
veitam do potencial da internet móvel e associam sua 
própria dinâmica a esses serviços. Alguns têm uma 
versão para celular e outra para web. Jogar em rede 
não é novidade, mas a oportunidade de interagir num 
jogo com sua lista de contatos do Facebook, que in-
clui grande parte do seu círculo social, proporciona 
uma nova dimensão ao processo. Jogadora assídua 
dos famosos Subway Surfers e Pou, a estudante Ma-
riana Cabral, de 15 anos, afirma:

– A integração de um jogo com o Facebook me faz 
ficar mais competitiva.

O designer de games Felipe Barcellos, assim como 
o pesquisador Maciel, destaca a importância da com-
petição para a difusão de um jogo. 

– Queremos compartilhar tudo que fazemos. As re-
des sociais facilitam muito a colaboração e a disputa 
entre jogadores.

Como eles faturam
São três as opções para financiar um jogo para 

plataformas móveis. Ele pode ser pago: o jogador 

Isabela CabRal

 

Laura Macedo gosta de jogar no iPad enquanto assiste TV Mariana Cabral não abre mão dos jogos no celular para 
matar o tempo

 Isabela CabRal aRquIvo pessoal
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operacionais que utilizam. Os públicos do iOS e do An-
droid, os dois mais populares, têm perfis diferentes. Os 
usuários dos aparelhos da Apple são mais propensos a 
pagar por aplicativos em geral, enquanto os do sistema 
do Google preferem não pagar. 

– É uma questão da diversidade do universo de cada 
plataforma, pois existem desde celulares com Android 
bem modestos até aqueles mais caros que os iPhones, 
que são mais padronizados.

 As estatísticas divulgadas pela empresa de pesqui-
sa IDC e pela App Annie comprovam. Apesar de estar 
em 14,8% dos smartphones, contra os dominantes 
80,2% com Android, o iOS tem a loja de aplicativos 
mais lucrativa. No primeiro trimestre de 2014, ela 
gerou uma receita 85% maior do que a concorrente. 
Desses rendimentos, 75% vêm dos games.

O mercado brasileiro
O Brasil é líder no setor de jogos on-line e mobile 

na América Latina. Uma pesquisa da SuperData reve-
la que ele é responsável por 34% das vendas na re-
gião, seguido pelo México e pela Argentina. Até o fim 
do ano, o segmento deve movimentar 1,5 bilhão de 

dólares. Com 39 milhões de adeptos aos jogos para 
dispositivos móveis, o mercado nacional chama aten-
ção por seu potencial. A presença dos smartphones 
no país cresce acima das previsões. De acordo com a 
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, 
eles já são 46,8 milhões.

Não só de consumo vive o mercado brasileiro de jo-
gos mobile. Ainda que timidamente, também produ-
zimos games. Barcellos garante que muita coisa está 
acontecendo no Brasil, nesse campo. 

– Tem alguns jogos que estão há anos em produção 
e são bastante aguardados.

Segundo o designer, estão surgindo aqui plataformas 
de distribuição novas, e existe até uma rede social para 
promover parcerias entre desenvolvedores. Ele fala ain-
da do aumento dos cursos e graduações na área. 

– No Brasil, alcançamos uma geração jovem, cheia de 
ideias e com poder tecnológico bem grande. É muito 
mais fácil colocar uma ideia em prática hoje em dia.

Felipe Barcellos é um dos que tomou parte nessas 
inovações. Ele está no time que desenvolveu o jogo 
mobile Wake Woody Infinity, disponível para Android, 
iOS e Windows Phone. Trata-se de uma segunda ver-
são do game que foi premiado em 2013 no Simpósio 
Brasileiro de Games e Entretenimento Digital. No jogo, 
um cãozinho faz manobras radicais de wakeboard en-
quanto avança sobre a água vencendo obstáculos e 
conquistando moedas. Ele corre indefinidamente, sem 
uma estrutura de fases. A equipe criadora é do Instituto 
Nokia de Tecnologia, instituição de pesquisa e desen-
volvimento independente – não há vínculo com a Nokia 
– sediada em Manaus, capital do Amazonas. O projeto 
é o queridinho da casa e ainda recebe melhorias.

O quão sofisticado pode ser
um jogo mobile?

Diante de um público tão amplo e variado, surge 
uma vasta diversidade de gêneros de jogos. 

– Tem jogo de tudo e para todos.
Englobando os mais diferentes jogos, os casuais 

são os mais populares. Tratam-se daqueles que não 
exigem comprometimento e podem ser jogados em 
pequenas doses, a qualquer instante. O estudante de 
Comunicação Yuri Hernandes é fã desse tipo de jogo 
no celular e no tablet, mas encara com ceticismo a 
possibilidade de jogos mais elaborados nesses apare-
lhos. Ele prefere os console do PlayStation 3: 

– São bem mais desenvolvidos, não tem comparação.

Yuri Hernandes se irrita com os insistentes convites para 
jogos nas redes sociais

Bernardo Couto
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No entanto, Barcellos assegura que as oportunida-
des de criação são muitas e não há restrições. Seja em 
termos de narrativa e jogabilidade ou de sofisticação 
visual, os especialistas concordam que jogos mobile 
mais complexos têm espaço. 

– Tem jogos de RPG (role-playing game), que são su-
per densos e demorados, tem coisas em 3D.

Existem ainda os títulos que se diferenciam ao em-
pregarem bem as características próprias desses equi-
pamentos, como o tamanho, a tela de toque e o ace-
lerômetro. Segundo Barcellos, a plataforma mobile 
tem evoluído tão rápido que é muito fácil adaptar um 
jogo de console para esse meio. Essa importação é 
um fenômeno que já pode ser notado com frequência 
no mercado. Clássicos como Final Fantasy, The Sims e 
Sonic são alguns exemplos. 

Cultura da convergência
Maciel destaca também o movimento que ocorre 

da indústria cinematográfica para a de games, ambas 
de volume financeiro muito representativo. Ao lançar 
um filme blockbuster, em especial de super-heróis, 
a maioria dos estúdios lança, simultaneamente, um 
jogo para dispositivos móveis. Os games das conti-
nuações de Capitão América e Thor, filmes da Marvel 
que já vêm dos quadrinhos, e da série The Walking 
Dead são casos recentes. 

– Esses jogos relacionados a franquias, via de regra, 
são de ótima qualidade e são grátis, já que a ideia é 
promover o filme.

Com esses fluxos, entramos no campo da con-
vergência, como aponta o pesquisador. A narrativa 
transmídia ocorre quando uma história se estende 
por várias plataformas, ampliando a experiência do 
consumidor desses conteúdos. Além dos filmes e 
séries que viram jogos mobile, há também o con-
trário. Lançado em 2009 pela finlandesa Rovio, An-
gry Birds rapidamente cresceu e se estabeleceu no 
topo dos rankings dos mais baixados. Vieram então 
novas versões, incluindo uma do filme Rio e outra 
da saga Star Wars. No ano passado, os passarinhos 
foram parar na televisão, na forma de desenho ani-
mado. O jogo se tornou uma marca muito forte, pre-
sente em todo tipo de produto: livros, brinquedos, 
jogos de tabuleiro, doces, bebidas, brinquedos e 
até parque temático. Caso excepcional de sucesso, 
Angry Birds é um marco para os jogos destinados a 
smartphones e tablets.

O designer Felipe Barcellos que desenvolveu o jogo 
Wake Woody Infinity

Originado do filme de mesmo nome, Captain America: 
The Winter Soldier é um jogo mobile bastante complexo

A franquia de RPG de aventura Infinity Blade traz gráficos 
de altíssima qualidade e uma jogabilidade diferente
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Jogos que interagem com o mundo realJogos que interagem com o mundo real

25

Breno Maciel é um estudioso dos 
jogos mobile

 

A realidade aumentada pode ser o 
próximo passo para os jogos mobile. 
Os jogos AR, como são chama-
dos, para iOS e Android usam 
a câmera do dispositivo para 
que os elementos do game 
interajam com o ambiente e os 
objetos reais ao redor. Ainda são 
poucos disponíveis, mas um deles 
tem se destacado. É o Ingress, cria-
do pelo Google e disponível nos dois 
sistemas mais populares. Na trama, 

existe uma misteriosa energia invisí-
vel a olho nu que emana de pontos 

da cidade com alguma importân-
cia artística, cultural ou históri-
ca, os portais. Surgem, então, 
dois grupos concorrentes: os 
Iluminados, que consideram a 

energia benéfica, e a Resistência, 
que acredita que ela pode ser pre-
judicial. O jogador do Ingress se alia 
a uma das facções e passa a tentar 
descobrir e controlar portais, em co-
laboração com outros da sua região. 
Esse é o objeto de estudo de Bruno 
Maciel, doutorando em Comunicação 
e Informação pela UFRGS. Segundo 
ele, o jogo proporciona uma narrati-
va transmidiática de espionagem, em 
que o jogador precisa se engajar em 
comunidades on-line e estar atento 

ao que é divulgado no site oficial.  
– Acima de tudo, a ideia é que as 
pessoas se locomovam, conheçam a 
cidade e façam amigos. 
Maciel crê que esses jogos alteram a 
experiência urbana, aliando a mobili-
dade da informação e da tecnologia 
com o espaço e a jogabilidade.

Espaço Experiência - PUCRS
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Você provavelmente já os conhece. Esses jogos mobile são alguns dos mais populares dos 
últimos tempos. Algumas características comuns entre eles podem ser identificadas. Todos 
são jogos casuais e podem ser utilizados gratuitamente, mesmo que em versão limitada ou 
que tenham vendas internas. Eles estão disponíveis para Android e iOS, os sistemas que 
tomam 95% do mercado, e, a maioria, para Windows Phone também 

10 jogos que viraram mania10 jogos que viraram mania

Words with Friends
Jogue uma espécie de palavras-
cruzadas, montando palavras e 

competindo simultaneamente em partidas com vários amigos. 
Associado ao Facebook é mais um que deve sua popularização 
à rede social.

Pou
Traz a ideia do Tamagotchi para o 
smartphone. O jogador cuida da rotina 
de um bichinho virtual. Alimenta, dá 
banho, veste, brinca e por aí vai. Com 
gráficos sempre muito simples, tem ainda 

subjogos. Sucesso principalmente entre as crianças, figura na 
lista dos mais baixados da AppStore e do Google Play.
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Flappy Bird
Guie um pássaro por 
uma trajetória entre 
canos, sem encostar 
neles, com toques 

em qualquer lugar da tela. A lógica é simples, mas 
são necessários coordenação e reflexo. No início 
do ano, vídeos das reações de jogadores viciados 
e furiosos se alastraram e o jogo explodiu. Para o 
desespero dos fãs, o criador o tirou do ar. Encontra-
se disponível apenas para a TV da Amazon.

Angry Birds (e derivados)
Com um estilingue, 
arremesse pássaros 

raivosos contra seus 
inimigos, derrubando 
tudo que estiver pela 

frente. Simples e divertido, é provavelmente 
o jogo mobile de maior sucesso da história. 
Contando todas as versões e plataformas, já foi 
baixado mais de dois bilhões de vezes.

Temple Run (e 
derivados)
O usuário é 
um caçador de 

relíquias fugindo de um templo e deve correr 
indefinidamente coletando moedas e desviando 
de obstáculos. Conta com mais de um bilhão de 
downloads.

Candy Crush
O desafio é combinar doces 
semelhantes e obter pontos. 
Lançado no Facebook, 
ganhou versão mobile em 
2012. Virou febre e faturou 
muito com as compras 

internas dos jogadores com pressa para progredir no 
game. Só entre outubro e dezembro de 2013, foram 493 
milhões de dólares.

Draw Something
É como Imagem & Ação. Você desenha palavras para 
serem descobertas por seus amigos das redes sociais 
ou pessoas aleatórias, e vice-versa. Em seus primeiros 
50 dias, teve mais de 50 milhões de downloads.

Perguntados
Esse jogo de perguntas e respostas testa 
seus conhecimentos em seis áreas: Arte, 
Ciência, Esporte, Entretenimento, Geografia 
e História. Você pode competir com seus 

contatos do Facebook e o design é bem agradável. Está no topo dos 
rankings dos jogos mobile.

Fruit Ninja (e derivados)
Deslizando o dedo sobre a tela em 
simulação a uma katana, você deve 
fatiar o maior número possível 
de frutas que são jogadas no ar, 

sem acertar as bombas. Com dois anos de existência, em 
maio de 2012, chegou a estar instalado em um terço dos 
iPhones americanos.

Subway Surfers
Outro game de corrida infinita, 
este se passa em um ambiente 
urbano, com o protagonista 
correndo por trilhos e evitando 

os trens. Em março de 2013, tinha 26,5 milhões de 
jogadores ativos diariamente. Sua retenção de usuários é 
fora do comum.
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10 jogos imperdíveis10 jogos imperdíveis

Monument Valley
Desafie sua percepção sensorial, 
manipulando uma arquitetura impossível, 
à la M. C. Escher, para guiar uma princesa 

por cenários deslumbrantes.
Gênero: puzzle
Disponível para: iOS e Android
Preço: US$ 3,99 / R$ 10

Republique
Num mundo de vigilância por um 
governo totalitário, ajude Hope 
a fugir do laboratório em que foi 

presa. O jogador é um hacker que acessa 
o complexo sistema do local, controlando 
computadores, câmeras, celulares, alarmes e 
portas. O jogo tem qualidade gráfica excelente.
Gênero: stealth
Disponível para: iOS
Preço: US$ 4,99

MovieCat 2
Os cinéfilos vão adorar. São mais de mil 
desafios em texto e imagens para testar 
seus conhecimentos sobre cinema. O visual 

é divertido e estiloso.
Gênero: trivia
Disponível para: iOS
Preço: US$ 1,99

Plague Inc.
Vem do filme Planeta dos Macacos: 
o confronto. Sua missão é exterminar 
a humanidade com um vírus 

artificial, armando estratégias e enfrentando as 
resistências.
Gênero: simulação
Disponível para: iOS e Android
Preço: US$ 0,99 / grátis

Machinarium
Nesse jogo independente e premiado 
com visual artístico, você guia um 
robô através de uma série de puzzles 

cada vez mais complicados.
Gênero: aventura
Disponível para: iOS, Android e Windows Phone
Preço: US$ 4,99 / R$ 11 / R$ 7,99

Infinity Blade III
Dá continuidade à história de batalhas 
épicas de Siris e os Imortais, e mantém os 
gráficos impressionantes da série. O jogador 

enfrenta os oponentes em combates de espadas usando 
comandos orgânicos na tela.
Gênero: RPG
Disponível para: iOS
Preço: US$ 6,99

Cut the Rope: Time Travel
Em mais um jogo da divertida e viciante 
franquia, On Nom viaja pelas eras históricas 
e até ao futuro. O funcionamento é o 

mesmo: você corta as cordas e ativa outros mecanismos 
de acordo com uma física realista para levar o doce ao 
bichinho verde. 
Gênero: puzzle / estratégia
Disponível para: iOS e Android
Preço: US$ 1,99 / grátis

Hearthstone: Heroes of Warcraft
Expande o universo do famoso jogo on-
line para um jogo de cartas muito bem 
arquitetado. Em três modos diferentes, 

você poderá disputar em combates com os heróis e vilões 
de World of Warcraft.
Gênero: TCG 
Disponível para: iOS
Preço: grátis

Minecraft: Pocket Edition
Com um quê de Lego, o game permite que 
o jogador crie livremente objetos e cenários 
com diversos tipos de blocos. Tem um modo 

para livre construção e outro que impõe alguns desafios.
Gênero: sandbox
Disponível para: iOS
Preço: US$ 6,99

Pocket Planes
Divirta-se administrando uma companhia 
aérea em direção ao sucesso. Você deve 
realizar voos de passageiros e cargas, 
para lucrar e destravar novos aviões e 

aeroportos. A aparência é toda 8-bits. 
Gênero: simulação
Disponível para: iOS e Android
Preço: grátis
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ara alguns, esquisitos, in-
trospectivos e antissociais. 
Para outros, criativos, in-

teligentes e descolados. O este-
reótipo do jogador de videogame 
como aquele nerd que não sai de 
casa ficou no passado. A visão de 
que os jogos eletrônicos geram 
violência, também. O próprio uso 
do termo “gamer” deve cair em 
desuso já que, hoje, qualquer um 
mergulha nessa onda. 

O documentário Tiros em Co-
lumbine, do diretor Michael Moore, 
analisa a cultura norte-americana e 
o direito dado a qualquer civil ao 
porte de armas.  Ele conclui que os 
produtos de entretenimento não 
são um elemento adequado para 
explicar a paixão dos estaduniden-
ses por armas. 

O historiador Christiano Britto 
Monteiro, doutor em História dos 
Games e professor do Colégio Pe-
dro II, concorda com essa visão. Para 
ele, a formação dos Estados Unidos 
como nação se baseou na luta ar-
mada e essa seria a motivação social 
para a prática da violência. Dessa 
forma, não existiria uma relação de 
causalidade entre jogar videogame 
e cometer atos agressivos. 

Para além do cinema, o profes-
sor do curso de Mídias Digitais da 
PUC-Rio, Guilherme Xavier, atribui 
à cobertura midiática grande parte 

da responsabilidade pelo estigma. 
Segundo ele, a norma não gera 
notícia, mas sim a exceção. Nessa 
visão, seriam os casos atípicos que 
tornariam os meios de comunica-
ção potências capazes de denegrir 
a imagem dos gamers. Portanto, 
haveria a preferência por divulgar a 
imagem do gamer como um sujeito 
violento.

– Para a mídia tradicional, o jo-
gador é, obrigatoriamente, um 
estereótipo. Ela já não comemora 
quando um alcoólatra comete um 
crime ou quando um chocólatra 

rouba uma loja, mas fica efusiva 
quando um jogador de 17 anos 
mata a mãe e fere o pai por ter sido 
proibido de jogar Halo 3, como o 
ocorrido em 2008.

Além disso, Xavier ressalta que, 
com o tempo prolongado de ex-
posição ao jogo, o gamer não 
percebe aquilo como violência. 
Ele cita os exemplos do Coiote da 
Warner Bros. e do Mário da Ninten-
do, que podem morrer várias vezes 
durante uma partida, mas nem por 
isso são percebidos como estímulo 
a práticas violentas.

Um retrato da diversidade dos jogadores de videogame

raísa Chiarelli e ZínGara loFrano

Os gamers de um jeito 
que você nunca viu

28

Para Guilherme Xavier, não existe qualquer estudo definitivo sobre o vínculo 
dos jogos tidos como agressivos com situações violentas. 

ZínGaRa lofRano
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– Se o personagem explode em 
pedaços e volta imediatamente 
para uma nova tentativa, com todos 
os membros no lugar, por que con-
siderar isso um problema? É tudo 
reconhecidamente uma ilusão. 

No filme Tiros em Columbine, 
Michael Moore também investiga 
o interesse empresarial em divulgar 
a violência para promover o lucro. 
Guilherme Xavier avalia que as pro-
dutoras de games se preocupam 
mais com o potencial financeiro de 
um jogo violento do que para o ris-
co de o usuário tornar-se agressivo.

– (As empresas) se preocupam 
mais em quanto irão ganhar com 
as vendas, conforme a violência em 
nossa sociedade se tornou, como 
sexo e comida, uma commodity. 

A grandiosidade do 
videogame

Quem joga videogame também 
é vítima de outros rótulos, como 
depressivo, incapaz de se relacionar 
ou sedentário. No entanto, segun-
do os dois especialistas, essa visão 
tende a desaparecer. O historiador 
lembra que atualmente as pessoas 
têm acesso a informações de fontes 
diversas. Logo, com o consumo de 
mídia se tornando mais homogê-
neo, estereótipos não se fixam mais.

– Geralmente quem pensa assim 
são pessoas mais velhas e, à me-
dida que as gerações avançam, o 
estigma não é transmitido, por isso 
tende a desaparecer.

Monteiro acrescenta que uma 
visão estereotipada também pode 

ser positiva para os jogadores. Isso 
porque eles ficam motivados a ela-
borar respostas para desconstruir 
a imagem depreciativa. Nesse es-
forço, o gamer acaba reforçando 
a própria identidade. Além disso, 
o professor nota a ampliação da 
capacidade cognitiva em quem 
joga. Ele sente nos alunos e em si 
próprio uma facilidade para arma-
zenar informações e mapeá-las na 
memória.

– Você passa a montar um univer-
so 3D na sua cabeça.

Rotular o usuário de videogame 
se torna ainda mais problemáti-
co porque hoje todos jogam, seja 
como distração casual, no meio de 
transporte, seja como parte fun-
damental da vida. Exatamente por 

Professor do tradicional Colégio Pedro II, Christiano Monteiro acredita que os alunos se sentem valorizados por ele 
reconhecer o mundo deles como cultura.

Raísa lassanCe
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isso há uma tendência ao desuso 
do termo “gamer”, segundo Gui-
lherme Xavier.

– Somos fotógrafos se usamos 
uma máquina digital? Somos co-
zinheiros se fazemos um miojo?  
Então, por que seríamos gamers 
se também, e não exclusivamente, 
jogamos?

Para Guilherme, quem critica os 
games como parte da rotina são, 
muitas vezes, indivíduos compulsi-
vos por redes sociais.

Segundo Monteiro, o real perfil 
do jogador assíduo corresponde a 
intelectuais, que cultivam conhe-
cimento de clássicos do cinema, 
graphic novels (novelas gráficas de 
quadrinhos) e RPG (jogos para vi-
ver personagens e criar narrativas 
em colaboração), além de muitos 
amigos reais e virtuais, o que vai 
contra o estigma antigo de uma 

pessoa alienada e depressiva.
De acordo com Xavier, a prática 

de jogos traz benefícios cognitivos, 
que não são levados em conta na 
representação midiática. Ele cita 
a aquisição de conhecimento e a 
possibilidade de recuperação pela 
fisioterapia assistida por jogos.

– Jogos são atividades intelec-
tuais. Durante uma partida, é pos-
sível assumir posturas de investi-
gação, concentração e foco que 
fazem os jogadores melhorar a 
capacidade perceptiva e, até certo 
ponto, cognitiva. Os games, ainda, 
são experiências recompensado-
ras, que geram senso de pertenci-
mento, podendo causar melhorias 
sociais. Há casos de pessoas que 
usaram jogos para abandonar ví-
cios, vencer a depressão e, inclusi-
ve, prolongar as capacidades cere-
brais na longevidade.

O historiador Christiano Mon-
teiro defende que jogar videoga-
me impulsiona uma passagem de 
espectador passivo para sujeito 
ativo. Segundo ele, a grandiosi-
dade do videogame ainda não foi 
revelada. 

– O videogame é uma apresen-
tação de problemas a serem re-
solvidos, e todos os desafios no 
jogo têm um gabarito. Por isso, o 
jogador não desiste até alcançar 
a solução completa. A dinâmica 
do game, portanto, transfere o 
controle para os jovens, para os 
indivíduos. Setores conservadores 
acreditam que os jovens não estão 
preparados para “pegar no contro-
le”, assim como muitos indivíduos 
não estariam preparados para vo-
tar. A transferência do controle para 
o jovem provoca um choque de 
gerações.

Os meninosOs meninos

As meninasAs meninas

Daniel Guerra na posição 
de herói de Game of 
Trones, na companhia de 
Pokemons e Harry Potter 
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Muitas pessoas ainda consideram os games um universo mas-
culino, mas Amanda Brigido prova o contrário. A estudante de 
publicidade, dubladora e atriz começou a jogar por volta dos 
5 anos. Influenciada pelos três irmãos mais velhos, ela é dona 
de um canal de gameplay (nome dado ao ato de exibir o seu 
progresso em determinado game) no YouTube, chamado Fala 
Jogada. Com mais de 10 mil inscritos, o canal brinca com duas 
paixões da atriz: a dublagem e os games.
A dona do canal de gameplay acredita que a sociedade cria jul-
gamentos sobre quem está fora dos padrões. Ela, inclusive, já 
sofreu preconceito dos próprios jogadores.
– Alguns amigos meus, que não curtem esse universo, acabam 
me taxando de estranha e, outras vezes, os próprios gamers não 
acreditam que eu seja mulher ou ficam me subestimando nas 
partidas por conta disso.
Apesar disso, Amanda não se importa com os comentários nega-
tivos. A atriz assume, porém, que o isolamento é um comporta-
mento natural dos jogadores, mas ela alerta sobre a importância 
do equilíbrio entre a realidade e a ficção.
– Quem costuma jogar muito prefere ficar naquele mundinho vir-
tual e não interagir com a realidade. É confortável ficar no quarto. 
Além de ser barato, não exige muito da sua energia. Mas digo, 

por experiên-
cia própria, 
que você não 
deve exage-
rar, mas equi-
librar os dois: 
sair com os 
amigos e, de-
pois, dar uma 
“jogadinha”. 
Para Amanda, 
os games não 
influenciam no 
comportamen-
to agressivo. 
Fascinada pela 
área militar, a 
estudante prefere os jogos de tiro.
– Acho que aquela polêmica em torno dos jogos mais sangrentos é 
puro mito. O game não pode ser considerado o culpado por uma 
criança que tem pré-disposição a ser violenta. Eu, por exemplo, 
jogo desde pequena e nunca senti vontade de matar ninguém.
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Estudante de cinema, assistente de 
produção e gamer nas horas vagas, 
Daniel Guerra ainda lembra quando 
ganhou o primeiro videogame: no Na-
tal de 1996. Com uma fita de 10 jogos 
da Sega, Guerra viveu a sua primeira 
aventura com os controles: o Mega 
Drive III. O futuro cineasta assumiu 
que já foi fanático por jogos: o tempo 
e o dinheiro foram os que mais sofre-
ram com esse vício. Guerra comentou 
que, somando todo o dinheiro gasto, 
poderia dar entrada em um carro zero.
– Atrapalhou e muito. Há 10 anos, 
chegou no Brasil o que viria a ser meu 
primeiro game on-line em grupo: o Ragnarök. O jogo era um mun-
do e possibilitava relações com outros jogadores em tempo real. 
Esse mundo alternativo passou a ser o meu universo durante um 
tempo. Eu jogava sem parar, não estudava, não comia, não dormia, 
não saía de casa, mas valeu muito a pena.
Guerra afirmou que nunca sofreu nenhum tipo de preconceito. Ele 
acredita que, com a popularização dos videogames, esse estigma 
não faz mais sentido.
– Não acho que exista preconceito entre aqueles que jogam e os 
que não jogam. Mas lá nos anos 1990, quando a tecnologia ainda 
não dominava a infância de ninguém, rolava sim um bullying dos 
meninos da escolinha de futebol em cima dos caras que jogavam 
Game Boy no recreio.

Apesar disso, o assistente de produção 
afirma que o disputa entre os próprios 
gamers existe. Segundo Guerra, existem 
basicamente dois grupos de jogadores 
extremistas que debatem qual é o me-
lhor console: os Sonystas, jogadores de 
PlayStation, e caixistas, apaixonados por 
Xbox. Por conta desse conflito, os ami-
gos sonystas de Guerra zombaram bas-
tante, quando ele ganhou o Xbox 360 de 
presente. 
O estudante de jornalismo Matheus Vas-
concellos acredita que o preconceito com 
os jogadores é limitado, restrito às pes-
soas com mais de 30 anos, que ainda mo-

ram com os pais e gostam de games infantis. Como não participa 
desse grupo, Matheus nunca sofreu nenhuma discriminação, pelo 
contrário. Para ele, quem gosta de jogos hoje é considerado cool. 
Tudo começou em 2003, quando tinha 11 anos. Harry Potter and 
the Chamber of Secrets, Winning Eleven e Need for Speed foram 
os primeiros jogos. Vasconcellos demorou um pouco para ganhar 
o console PlayStation 2, mesmo gostando bastante. Ele acredita, 
porém, que os pais deram o presente no momento ideal.
– Todo adolescente já levou bronca da mãe porque jogou demais. 
Acontece. Apesar disso, nunca deixei que ele atrapalhasse os 
meus estudos ou os meus compromissos diários. Já fiquei sim mais 
de 24 horas acordado para zerar um jogo, mas em período de fé-
rias e sem compromissos.

Os meninosOs meninos

As meninasAs meninas

Matheus Vasconcellos alia trabalho à diversão. 
Atualmente, ele estagia na editoria de Jogos da 
Globo.com

Mesmo apaixonada pelos jogos, Amanda Brígido 
assume que não gastou muito dinheiro. “Sou um 
pouco pão dura com esse tipo de coisa”, confessa a 
dona do canal Fala Jogada.
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Games também podem ser ótimos aliados para unir pai e filho. 
O estudante João Gabriel Sampaio, de 21 anos, e o empresário 
Jorge Luiz Sampaio, de 51 anos, jogam juntos desde 1998, 
quando João tinha apenas cinco anos. Jorge divertiu-se muito 
com o Genius, o primeiro jogo eletrônico vendido no Brasil. 
Mas hoje o que faz sucesso na casa dos Sampaio são os games 
de corrida. Apesar de preferir os jogos mais desafiadores com 
enigmas e fases especiais, João não deixa o grande companheiro 
sozinho. Jorge é fascinado pelos jogos de carros e motos. 
Considerado por ele mais fáceis, quando o filho compra um novo 
jogo desse gênero, a diversão é certa.
O empresário acredita que o preconceito existe. Ele não nega que 
tinha dúvidas sobre o videogame ser uma má influência para os 
filhos, mas, hoje, pode assumir que não houve nenhum problema.
– Minha maior preocupação era que meus filhos se deixassem 
levar por jogos, seja qual fosse. Mas fico feliz em dizer que eles 
sabem escolher o momento de brincar e de agir com seriedade. 
Os games são um passatempo saudável, desde que seja na 
medida certa.

Jorge nunca recebeu olhares maldosos por dizer que tinha o 
hábito de jogar, ao contrário de João.
– Muitas pessoas olham para você achando que é vagabundo 
e que essa coisa de jogos não dá futuro. Mas para ser sincero, 
nunca me importei com isso.

• http://www.youtube.com/watch?v=whL2LlRkhXk
(Documentário Bowling for Columbine completo)

• http://pt-br.infomedica.wikia.com/wiki/Benef%C3%ADcios_e_
Malef%C3%ADcios_dos_Jogos_Eletr%C3%B4nicos
(Artigo com os benefícios e malefícios dos games, editado 
por Paulo Roberto de Pauli com a ajuda de Karoline D. Prado, 
Luciana N. Garcia e Larissa C. da Silva)

• https://psicologado.com/psicologia-geral/desenvolvimento-
humano/a-influencia-dos-jogos-eletronicos-violentos-nos-
adolescentes

(A influência dos jogos eletrônicos violentos nos adolescentes, 
de Andrea Thaís Xavier Rodrigues Hurtado e Larissa de 
Carvalho Muniz)

• http://andredeabreu.com.br/docs/videogames_bem_ou_mal.
pdf
(Artigo Videogame: um bem ou um mal?, de André de Abreu)

• http://www.dw.de/proibi%C3%A7%C3%A3ode-videogames-
violentos-poderia-estimular-sua-pr%C3%A1tica/a-2245873
(Entrevista com o sociólogo Klaus Hurrelmann sobre o poder 
de influência dos videogames na sociedade)
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De PAI para FILHODe PAI para FILHO

De Angry Birds, passando por Golf, 
Freecell, Mario Kart, Wii até Fifa 2012. 
Esses jogos fazem parte dos momentos de 
diversão de Therezinha Bretz Farina, de 75 
anos. A senhora, que tem aulas semanais 
de informática, conheceu os games 

por influência do neto de nove anos. 
Therezinha Farina conta que não gosta 
de novela, prefere atividades mais ágeis, 
como jogos simples.
– No Ipad, além do Jogo das Bolinhas, 
eu jogava o Angry Birds, mas minha 
professora tirou, a desgraçada, e botou 
uns aqui que ela acha mais adultos para 
mim. Eu não gosto! Eu gosto é dos 
imbecis! 
Os games contagiaram a família. Além de 
avó e neto, o avô e a outra avó participam 
das partidas. O marido de Therezinha, 
Paulo Danilo Farina, de 76 anos, ficou fã 
de Paciência Spider. O casal joga todas 
as noites, depois do jantar até a hora de 
dormir. Com o neto, a avó gosta de brincar 
com o Jogo das Bolinhas.

– A gente aposta quem consegue chegar 
num nível mais alto... “Olha, eu tô com 
cinquenta mil e tantos pontos!”, e o outro 
“Eu tô com sessenta e tanto!”. A gente 
fica falando quanto fez, e a outra avó 
também entra na disputa.
O neto, Pedro Bretz Farina, declarou que 
ela joga melhor do que ele esperava. 
O menino contou que foi ensinando os 
comandos e, conforme ela aprendia, ele 
ensinava mais. Pedro também contou 
da ocasião em que um amigo o viu jogar 
com a avó.
– Meu amigo perguntou “Como que 
ela está jogando?”. Ela joga melhor 
do que eu imaginava. Ela sempre foi 
bem legal, mas... nunca vi avó que joga 
videogame!

APRENDENDO com os MAIS NOVOSAPRENDENDO com os MAIS NOVOS

LinksLinks

Mesmo com vários amigos nos jogos on-line, João Gabriel 
Sampaio não abre mão das partidas com o pai.

“Ele tem muitos amigos, é muito 
sociável e tem limites para jogar. Ele 
luta um pouco, mas aceita”, conta a avó 
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s mulheres estão jogando mais videogame. É 
o que revela o estudo mais recente das empre-
sas Sioux e Blend New Research em parceria 

com o Núcleo de Estudos e Negócios em Marketing 
Digital da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM). Realizada em outubro do ano passado, a pes-
quisa constatou que o público feminino já representa 
41% dos gamers no Brasil.

Na América do Norte, maior mercado consumidor 
de jogos do mundo, as mulheres já são 48% dos 
consumidores, segundo pesquisa da Entertainment 
Software Association. Divulgado neste ano, o estudo 
mostra que a proporção entre homens e mulheres 
gamers nunca esteve tão próxima.

A participação da mulher na criação de jogos, no 
entanto, ainda é pequena. Uma pesquisa do BNDES, 
realizada em fevereiro de 2014, mostrou que ape-
nas 15% dos desenvolvedores de jogos no Brasil são 
mulheres. Para Leonardo Aucar, produtor de games, 
isso acontece porque o universo dos games e da in-
formática é estereotipado como “masculino”. 

– Acho que o ambiente foi muito associado histori-
camente ao público masculino, por isso há poucas mu-
lheres que ingressam no mercado. Isso está mudando 
um pouco, mas com certeza ainda vai levar tempo 
para a proporção entre homens e mulheres ser igual.

Apesar de o número de mulheres aumentar no mun-
do dos games, elas ainda são vítimas de assédio e pre-
conceito quando jogam on-line. Bianca Velloso estu-
dou Informática e conta que os homens eram maioria 

absoluta na faculdade. Lá, nunca foi discriminada por 
outros alunos. Entretanto, quando passou a conectar 
o PlayStation à internet, começou a receber ofensas:

– Já fui chamada de gorda, “traveco”, vadia, pira-
nha... No PlayStation 3 não era possível ver minha 
foto, então eu acredito que era xingada simplesmente 
por ser mulher. Mesmo assim, tentei levar na esporti-
va e continuei jogando.

Larissa Silva, estudante de jornalismo, conta que 
também sofreu preconceito de outros jogadores ape-
nas por ser mulher: 

– Me chamar de noob (gíria usada por jogadores 
mais experientes quando falam de jogadores nova-
tos; é ofensiva e pode significar “imbecil” e “burro”) 
era o mínimo. Se eu fazia algo errado, sempre fala-
vam algo do tipo “tinha que ser mulher! Só faz bes-
teira quando joga!”.

33

luisa taranto e Mariana DieGas

Antes dominado pelos meninos, o mundo dos games finalmente 
começa a se abrir para as meninas. Apesar dos obstáculos fora do 
jogo, elas tentam provar que também são ótimas competidoras

Lugar de mulher é... 
Jogando com os 
homens, claro!

Samus Aran - Protagonista de Metroid, a heroína é 
caçadora de recompensas e conquistou a fama sem 
apelos sexuais, pois quase sempre é mostrada com uma 
armadura que cobre todo o corpo

aRte de Ivan floRes

 

33Jogue Junto



Julho/Dezembro 2014Julho/Dezembro 201434

Larissa não lidou tão bem com a situação como 
Bianca. Com o tempo, a jovem passou a ser vítima de 
assédio e decidiu abandonar os jogos on-line. Hoje, 
diz que não sente falta dos games:

– Uns meninos me perturbaram muito no Orkut. Eles 
queriam fotos íntimas e o assédio foi pesado. Isso me 
forçou a parar de jogar e deixar a rede social. Hoje em 
dia, só ocupo meu tempo com a faculdade. 

Os jogadores agressivos e que incomodam outros 
gamers são chamados de toxic players (“jogadores 
tóxicos”, em tradução livre). Após realizar pesquisas 
de comportamento com usuários de jogos, a desen-
volvedora americana Riot Games concluiu que um 
único jogador tóxico é capaz de influenciar negativa-
mente outras centenas de jogadores, “espalhando” o 
mau comportamento pela rede. 

O caso de Anita Sarkeesian
O caso mais conhecido de assédio sofrido por uma 

mulher no mundo dos games aconteceu com a blo-
gueira canadense Anita Sarkeesian. Ela é dona do site 
Feminist Frequency, que trata da representação femi-
nina nos jogos eletrônicos. Por meio de uma campa-

nha na internet, a ativista arrecadou 150 mil dólares 
para financiar a série de vídeos Tropes vs. Women 
in Video Games no YouTube, em que ela aborda o 
machismo e a posição inferiorizada das mulheres nos 
roteiros dos jogos. Para isso, mistura antropologia, fe-
minismo e até mesmo teoria da comunicação. 

A iniciativa deu certo, mas a canadense recebeu 
críticas de toxic players que evoluíram para retalia-
ção e ameaças de morte. Pelo Twitter, Anita contou 
que não iria sair de casa, pois temia pela própria 
segurança e a da família. Desde então, ela não dá 
entrevistas nem revela onde mora, mas mantém os 
vídeos na internet e afirma constantemente que o 
assédio contra as mulheres no mundo tecnológico 
“tem de parar”.

Depois do episódio, cerca de 600 desenvolvedores 
de jogos escreveram uma carta aberta direcionada a 
outros criadores e jogadores repudiando a agressão 
à blogueira. No documento, os profissionais afirmam 
que “todos têm o direito de jogar games sem sofrer 
assédio ou ameaças, não importa o gênero” e que 
“a diversidade da comunidade gamer permite que 
novas ideias de jogos surjam”.  

Fotos:

Elizabeth - Inocente, a heroína é a peça-chave para o desenrolar da história no game Bioshock Infinite. 
Crédito: Reprodução/Irrational Games
 
Anita Sarkeesian - blogueira ameaçada de morte na internet. Crédito: 
Faith Connors – Protagonista de Mirror’s Edge, ela demonstra coragem ao lutar contra um regime 
totalitário. Crédito: Reprodução/EA Games
 
                                       

Yvonne Rousso, estudante que já participou de competições. Crédito: Arquivo pessoal

Bruno Alvares, fotógrafo da Riot Games, registra a final do  
campeonato de League of Legends no Maracanãzinho em julho deste ano. Crédito: Arquivo pessoal Anita Sarkeesian - blogueira ameaçada de morte na internet

aRquIvo pessoal
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Toxic players prejudicam também a 
indústria

O preconceito no mundo virtual também pode 
afetar as desenvolvedoras de jogos. O objetivo das 
empresas é conquistar o maior número possível de 
pessoas. No entanto, se um jogador se sentir assedia-
do por outros, há o risco de ele parar de jogar, assim 
como Larissa – o que pode causar prejuízos milioná-
rios para a indústria.

A Riot Games, empresa que produz o game League 
of Legends – jogado por 27 milhões de pessoas por 
dia no mundo todo – decidiu adotar medidas para 
coibir os toxic players. O estúdio conta hoje com um 
grupo de 30 funcionários responsáveis por “tornar a 
experiência dos usuários mais agradável”. Jogadores 
considerados “gentis” e que “respeitam o fair play” 
ganham bônus, enquanto os agressivos recebem ad-
vertências e podem ser banidos definitivamente do 
jogo. Em comunicado oficial, Jeffrey Lin, designer da 
empresa, admite que sempre haverá toxic players, 
mas que a equipe está empenhada em diminuir o fee-
dback negativo dos usuários. Por enquanto, a Activi-
sion e a EA Games, ambas gigantes dos jogos eletrô-
nicos, não adotaram medidas semelhantes.  

Para Marcio Berber, integrante do Núcleo de Pes-
quisas da Psicologia em Informática da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), não é 
possível determinar se os toxic players apresentam 
transtornos psicológicos, pois é difícil realizar diag-
nósticos complexos via internet:

– O que percebemos, especialmente no caso da 
blogueira Anita Sarkeesian, é que essas pessoas se 
sentem muito ameaçadas pela ideia do empodera-
mento de mulheres no ambiente dos games. Muitas 
vezes, esses agressores mantêm uma vida regular e 
não exibem esse tipo de comportamento nas relações 
em que vivem. Pelo anonimato e distanciamento re-
sultantes da internet, essas pessoas conseguem dar 
vazão a sentimentos cruéis e descarregar todo o ódio 
contra outras pessoas no meio on-line – explica. 

O psicólogo também não acredita que os jogos vio-
lentos influenciem esse tipo de comportamento ne-
gativo:

– Todos nós sabemos diferenciar fantasia de reali-
dade. Não é porque se joga algum jogo violento ou 
com temas mais pesados que alguém vai internali-
zar ou repetir no mundo real os comportamentos do 
personagem.

Estereótipo feminino nos jogos
A maneira como as mulheres costumam ser retra-

tadas nos games também incomoda. Na maioria dos 
jogos, as personagens têm apelo sexual forte ou são 
mocinhas frágeis que serão salvas pelo herói. Para 
o produtor de games Leonardo Aucar isso reflete o 
medo que a indústria de games tem de arriscar: 

– Quem produz o jogo precisa vendê-lo para um 
número tão grande de pessoas que acaba sempre 
buscando o “denominador comum”, aquele elemen-
to mais aceito, para não gerar qualquer risco de estra-
nhamento por parte do público.

No entanto, Marcio Berber discorda dessa visão. 
Para o pesquisador, essa caracterização dos persona-
gens é consequência do público para quem é desen-
volvido:

– Muitas vezes a história gira em torno unicamente 
do universo masculino estereotipado, onde a presen-
ça feminina serve apenas como troféu ou motivação 
para o personagem alcançar o ápice da sua “masculi-
nidade”, derrotando o vilão e ficando com a princesa.

A maioria dos personagens de games é 
estereotipada. Os homens são sempre fortes e 
musculosos, enquanto as mulheres são sensuais ou 
mocinhas indefesas à espera do herói. Para o de-
senvolvedor de sistemas Warley Rocha, esses rótu-
los não dependem apenas do gênero do público, 
mas também da faixa etária:

– Infelizmente, o grande público dos jogos é 
mais novo, o que causa esses tipos de estereóti-
pos. Entretanto, há uma grande quantidade de jo-
gos no mercado, e os feitos para o público adulto 
têm mais personagens críveis.

No entanto, essa visão não incomoda a todos. 
Bruno Alvares é fotógrafo da Riot Games e cos-

Elizabeth - Inocente, a heroína é a peça-chave para o 
desenrolar da história no game Bioshock Infinite

IRRatIonal Games
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tuma presenciar, com frequência, profissionais do 
mundo dos games em ação. Para ele, os perso-
nagens funcionam como projeções dos jogadores 
e o estereótipo machista não é exclusividade dos 
videogames:

– Essa é uma das principais características dos 
personagens em qualquer lugar. Todos os atores e 
atrizes principais de praticamente todos os filmes 
fazem parte deste estereótipo também. Do meu 
ponto de vista, é algo em que as pessoas se sen-
tem confortáveis e confiantes dentro de um jogo. 
A pessoa pode ser gorda e espinhenta na vida real, 
mas no jogo, o personagem dela na maioria dos 
casos é sempre perfeito, com músculos definidos, 
peitos grandes e atléticos, fugindo da realidade.

Os jogos Metroid e Mirror’s Edge, por sua vez, 
são exemplos de que fugir do comum é possível. 
Neles, as personalidades das personagens são 
mais elaboradas. Elas não se destacam apenas 
pela aparência, mas também pelas atitudes e cará-
ter. No jogo Bioshock Infinite, a heroína Elizabeth 
não é mera coadjuvante, pois desempenha pa-

pel central na estrutura da narrativa. Para Yvonne 
Rousso, estudante de design que já participou de 
campeonatos de games, é importante que haja a 
possibilidade de escolha: 

– Existem aqueles que gostam de jogar com per-
sonagens mais estereotipados e existem aqueles 
que não gostam; a variedade permite essa esco-
lha. Acredito que esse tipo de representação não 
deve ser a regra, mas podem existir pessoas que 
se espelham nesses personagens perfeitos e os 
vêm como modelo, da mesma forma com que ou-
tras mídias, como a televisão, criam essas repre-
sentações femininas e masculinas. O importante 
é ressaltar que não existe somente esse tipo de 
mulher ou homem e dar mais espaço para esses 
“diferentes” aparecerem também.

Leonardo Aucar acredita que a solução para mu-
dar esse panorama é investir na construção dos 
personagens, não na aparência. Para o desenvol-
vedor, o ideal seria que, em vez de criar “perso-
nagens femininos”, os roteiristas simplesmente 
escrevessem bons personagens:

– Quando a única coisa que distingue um perso-
nagem é o fato de ser mulher, é porque ele é um 
personagem pobre. Ninguém olha para o Pode-
roso Chefão e pensa “olha, é um homem!”. Mas 
quando olhamos para a Lara Croft [protagonista 
do jogo Tomb Raider], todos dizem “olha, é uma 
garota!”. Para mim, isso é sinal de um personagem 
que não é tudo que poderia ser.

Faith Connors – Protagonista de Mirror’s Edge, ela 
demonstra coragem ao lutar contra um regime totalitário. 
 

Bianca Velloso continua a jogar videogames, apesar do 
preconceito.

ea Games
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Marie-Michelle Pepin @Marie_M_P
 «Você é boa. Sinceramente, fiquei surpreso quando 
vi que era uma garota.” É, porque garotas não podem 
ser boas com tecnologia... #1reasonwhy

Jayme Power @jaypo_69 
Me dê um motivo por que não tivemos mulheres 
solteiras como protagonistas de games em 2013 
#1reasonwhy 

NaomiBousson @NaomiBousson 
Me dê um motivo por que é importante que o mundo 
inteiro saiba que eu tenho seios grandes toda vez que 
estivermos jogando WoW #1reasonwhy

Alyssa Maryn Shogan @AlyssaShogan
Me dê um motivo por que uma garota deve se 
descrever fisicamente para os jogadores homens 
online #1reasonwhy 

A hashtag #1reasonwhy (“um motivo”, em tradução livre) surgiu no Twitter com uma 
pergunta: por que há poucas mulheres no mercado de design de games? A partir disso, 
novas perguntas são feitas e o perfil retwitta as melhores respostas dos seguidores

Twitter  #1 Reason WhyTwitter  #1 Reason Why

Yvonne Rousso, estudante que já participou de 
competições Bruno Alvares, fotógrafo da Riot Games, registra 

a final do campeonato de League of Legends no 
Maracanãzinho em julho deste anos

Leonardo Aucar, 
desenvolvedor de jogos. 

 

37

ARqUivo PESSoAl ARqUivo PESSoAl

ARqUivo PESSoAl



Julho/Dezembro 2014Julho/Dezembro 201438

arga esse videogame 
e vai estudar, meni-
no!”  “Isso não vai te 

dar futuro nenhum!” Quem nunca 
ouviu algumas dessas frases que 
os pais não se cansam de dizer? 
Mas há algum tempo as coisas co-
meçaram a mudar. Apesar de não 
serem comuns nas salas de aula, os 
games podem servir como cami-
nho para desenvolver habilidades 
como criatividade, raciocínio lógi-
co e coordenação motora. 

E não somente os chamados jo-
gos educativos se encaixam nesses 
quesitos. Pelo contrário, a profes-
sora de Mídias Digitais em Edu-
cação da PUC-Rio Magda Pische-
tola acredita que qualquer game 
pode ser uma motivação para o 
aprendizado. As regras e os desa-
fios estimulam o desenvolvimento 
do jogador. Para ela, não se pode 
quebrar a magia da atividade com 
características que forçam o apren-
dizado.

– Qualquer jogo pode ser edu-
cativo. Muitas vezes, os que são 
pensados para ser educativos são 
chatos.

Indicado por Pischetola, o Filo-
sofighters  é um jogo onde oito fi-
lósofos lutam entre si, dentre eles 
Marx e Platão. Na batalha, o joga-

dor deve usar comandos que se 
referem ao discurso dos pensado-
res. Um dos golpes de Platão, por 
exemplo, é o “homem dourado” 
que só existe no mundo das ideias.

Apesar da atração que o aluno 
tem pelo jogo, a professora diz não 
ser possível afirmar que a melhora 
no aprendizado se deva somente à 
atividade. 

– Se após um ano o aluno tem um 
desempenho melhor, não pode-
mos dizer que ele se deve somen-
te ao jogo, por que outros fatores 
também podem ter influenciado. 
Mas, com certeza, o game é uma 

forma de desenvolver e manter o 
potencial.

Alunos criam os 
próprios jogos

No Colégio Estadual José Leite 
Lopes/NAVE (Núcleo Avançado 
em Educação), localizado na Tiju-
ca, zona norte do Rio de Janeiro, 
os alunos são os responsáveis por 
criar jogos. O NAVE foi eleito pela 
Microsoft como uma das 33 escolas 
mais inovadoras do mundo. A for-
mação é técnica e se divide em três 
cursos que compõem a cadeia pro-
dutiva do game. Nas aulas de ro-

Brincadeira é 
coisa séria
Especialistas rompem com a ideia de que o jogo não faz parte 
da educação escolar

Caroline briZon e thays Gripp

A educadora Magda Pischetola incentiva futuros professores a introduzirem a 
linguagem dos games nas salas de aula
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teiro o estudante aprende a escre-
ver a história; nas de multimídia, a 
pensar nas imagens que serão usa-
das; nas classes de programação o 
material audiovisual ganha vida. O 
percentual de alunos empregados 
na área de criação de games é de 
30%. Desses, 25% deles trabalha 
com programação de jogos.

A escola tem uma área de convi-
vência que possui Xbox com Kinect 
e 10 computadores com acesso li-
berado à internet. A diretora geral, 
Ana Paula Bruno, conta que a ins-
tituição contém um banco de da-
dos com mais de 100 jogos criados 
pelos próprios alunos e que ficam 
disponíveis para eles. De acordo 
com ela, muitos deles são inspira-
dos por dificuldades dos próprios 
estudantes nas disciplinas.

– Nós temos o exemplo de um 
aluno da segunda série do ensino 
médio que tinha dificuldades em 
ligações químicas. Ele elaborou um 

jogo e depois passou para o digi-
tal. O game até hoje é utilizado na 
primeira série para que os alunos 
aprendam ligações químicas de 
uma forma mais lúdica.

O colégio está no topo do 
ranking do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) entre as es-
colas da rede estadual e tem 70% 
dos seus ex-alunos matriculados 
em universidades. Ana diz não 
ser possível afirmar que todos os 
bons resultados são trazidos pelo 
uso de jogos. Porém, para ela, o 
game é um importante fator para 
o aprendizado, pois usa ativida-
des lúdicas que prendem a aten-
ção do aluno. Ela acredita que 
qualquer jogo pode trazer algum 
ensinamento.

– Até mesmo o jogo de violência 
tem algo a ensinar. Ele desenvolve 
a parte motora, o reflexo e a con-
centração. Assim, quando os alu-
nos vão elaborar um jogo eles usam 

a linguagem da lógica, mesmo que 
seja para um game violento.

Adepta da mesma visão, a pro-
fessora Magda Pischetola afirma 
que os jogos educacionais são vá-
lidos para as crianças na educação 
infantil. Mas, para os jovens em 
geral, o ideal é que o game seja 
trabalhado como mais uma forma 
de ensino, que deve ser explora-
do em um trabalho conjunto en-
tre professor e aluno, até mesmo 
durante as aulas. Nesse processo, 
não se deve perder o conceito do 
lúdico, que significa exatamente 
ensinar e aprender se divertindo. 

– Não é para serem aqueles 
quinze minutinhos separados para 
o jogo. A ideia é o professor ser 
o mediador no processo do aluno 
jogar. Quando o professor partici-
pa há mais chance de melhorar o 
aprendizado.

Inserir os games durante as au-
las não é tarefa fácil, por isso a 

 

Os games também incentivam a interação entre os alunos

dIvulGação
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professora  diz que a ideia é mu-
dar o processo de educação, e é 
isso que ela propõe para aqueles 
que serão os futuros professores. 
Para a professora, não adianta lu-
tar contra a tecnologia quando os 
alunos já estão completamente 
imersos nela. 

– É necessário que os futuros 
professores utilizem as mídias e 
a linguagem audiovisual. A ino-
vação não é usar a mídia como 
suporte. A nova lógica da alfabeti-
zação é o aluno produzir. Escrever, 
criar jogos.

A estudante de publicidade na 
PUC-Rio Mainara Assis estudou 
no NAVE. Ela fez o curso de mí-
dias e diz que os jogos funciona-
vam como uma forma de manter 
a mente atenta, já que ficava 10 
horas dentro da escola. Mainara 
conta que aprendia até mesmo 
detalhes técnicos da matemática 
do game na escola. 

– A gente não aprendia só os jo-
gos, mas tudo o que precedia sua 
criação, como a linguagem binária 
e a construção de personagem.

Olimpíadas de Jogos e 
Educação 

Pensando nesse papel lúdico 
do jogo, a empresa Joy Street de-
senvolveu a OJE (Olimpíadas de 
Jogos e Educação). O engenhei-
ro de testes Guilherme Freire faz 
parte da organização do campeo-
nato. Ele diz que a empresa, no 
momento, está desenvolvendo as 
olimpíadas no Acre, mas já esteve 
em outros estados, como Rio de 
Janeiro e Pernambuco, por meio 
de um convênio com o governo.

Nas Olimpíadas, a disputa é di-
vidida entre primeiro e segundo 
turno, cada um com a duração de 
três semanas. Os estudantes for-

mam equipes e quatro delas são 
classificadas para a grande final.  
O aluno se depara com enigmas 
semelhantes ao do vestibular. Há 
também um conjunto de minijo-
gos que tratam sobre as matérias 
da escola ou, até mesmo, ques-
tões sociais, como um peixinho 
que come o mosquito da dengue. 
São usados três tipos de games: 
jogos semelhantes aos videoga-
mes clássicos com temas das dis-
ciplinas escolares, questões inspi-
radas no Enem e desafios textuais 
que desafiam a leitura e a busca 
por informações.  Freire conta que 
o campeonato atrai a atenção de 
todos na escola.

– O ambiente da Olimpíada pa-
rece com o de uma lan house e 
geralmente é montado em um gi-
násio. Os alunos jogam por cerca 
de duas horas. As olimpíadas têm 
até torcida. Alunos, professores, 
e coordenadores acompanham a 
pontuação num ranking atualizado 
em tempo real. 

Além das Olimpíadas, que são 
realizadas uma vez por ano no 
estado escolhido, a plataforma 
digital da OJE contém jogos para 
alunos e professores acessarem 
quando quiserem. 

Há um espaço no portal para os 
educadores onde é possível aces-
sar um índice gerado a partir do 
desenvolvimento do aluno no uso 
da plataforma de jogos.  O enge-
nheiro de testes explica que o pro-
fessor pode ver as estatísticas de 
cada aluno, como por exemplo, 
em qual jogo ele se deu melhor.

– Esses dados são muito impor-
tantes porque o professor pode 
ver se o aluno está melhorando 
com o estímulo dos games. É uma 
forma de ter o retorno dessa im-
plantação interativa.

 

1 Vinte e três escolas do Ensino 
Médio do Acre participaram da 

grande final

2 Cada equipe elege um aluno 
como capitão

3 A equipe organizadora das 
Olimpíadas trabalha duro para 

montar a arena digital

1

2

3

fotos - faCebooK oJe
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Um dos objetivos das Olimpía-
das é aumentar o tempo de de-
dicação dos jovens aos equipa-
mentos tecnológicos nas práticas 
escolares e apoiar os processos de 
ensino e aprendizagem por meio 
das tecnologias educacionais. A 
ideia é levar as Olimpíadas para 
outros estados e reunir cada vez 
mais escolas. 

 
Lógica de mercado é 
tema de game 

Quem pensa que videogame 
não pode dar futuro para nin-
guém, está muito enganado.  O 
estudante de mídias digitais na 
PUC-Rio Gabriel Vinagre trabalha 
com a criação de jogos educati-
vos. Segundo ele, a pesquisa para 
o desenvolvimento dos games 
exige a presença de um especia-
lista no tema escolhido. Gabriel 
acredita que esse consultor é fun-
damental para validar a proposta.

– Se fizermos um jogo sobre a 
história do Brasil no período co-

lonial, além de a equipe ter de 
fazer uma grande pesquisa, seria 
de extrema importância ter um 
profissional na equipe que seja 
professor de história e, se pos-
sível, especialista nesse período 
tratado. 

Também é essencial que o game 
tenha um diferencial para que haja 
uma interação com o jogador de 
modo que o faça querer dedicar 
tempo à atividade. Vinagre criou o 
Rei da Praia, um jogo para compu-
tador que tem o objetivo de passar 
conceitos no campo do empreen-
dedorismo e da administração. Na 
história, o jogador controla Régis, 
um ambulante que precisa vender 
produtos e determinar o preço de 
cada um deles. O game tem a cara 
das praias cariocas, mostrando ali-
mentos clássicos como sanduíche 
e mate. 

São três cenários e cada um tem 
os dois produtos mais vendidos, 
chamados de “preferidos”. O jo-
gador precisa descobrir quais são 
eles através da observação das 
vendas e pode aumentar o preço 
se a procura for grande.  Mas os 

banhistas, também personagens, 
podem rejeitar os produtos se o 
preço subir muito.

A finalidade é alcançar metas de 
lucros. Ao concluir um objetivo, 
uma nova praia é desbloqueada. 
A ideia é passar conceitos como 
identificação de oportunidades, lei 
da oferta e da procura e avaliação 
de risco. Com o jogo, o estudante 
conquistou o 3º lugar no Concur-
so de Desenvolvimento de Jogos 
promovido pelo Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas). Ele e mais dois 
colegas concorreram com mais de 
200 inscritos de todo o país e ga-
nharam um prêmio de R$ 60 mil.  

Depois de ter participado do 
concurso, Vinagre começou a se 
interessar pela criação de jogos 
educativos. Ele conta que poder 
ensinar às pessoas é um incentivo 
a mais. 

— Desenvolver jogos é bem es-
timulante, principalmente, quan-
do podemos criar algo que possa 
ajudar as pessoas a aprenderem 
algum conteúdo de forma mais 
divertida.

Gabriel descobriu a paixão por jogos 
através do concurso que ganhou

Jogo aborda uma figura comum na vida do carioca: os ambulantes que 
trabalham nas praias

 

 aRquIvo pessoal  aRquIvo pessoal
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 Jogos CONTRIBUEM para a inclusão digital Jogos CONTRIBUEM para a inclusão digital
Os jogos educativos são usados também nas aulas de 
inglês na NAVE de Irajá. A professora Fernanda Peixoto 
conta que muitos dos seus alunos não sabem usar um 
computador. Com os jogos, os estudantes aprendem 
inglês e informática ao mesmo tempo. Segundo ela, o 
diferencial do curso é que as aulas não são paradas e 
chatas.  
– Quando usamos esses jogos focamos mais na 
aprendizagem deles. O nosso curso é todo tecnológico 
e voltado para o turismo, ou seja, não podemos ter 

marasmo nas aulas. Isso é o que torna as nossas aulas 
diferentes de outros cursos. Os alunos se empolgam e 
sempre ficam estimulados para aprender cada vez mais. 
Fernanda também diz que os resultados do uso de 
jogos na aprendizagem do aluno são sempre positivos, 
tanto para os estudantes que têm conhecimentos de 
informática, quanto para os que não têm. Os jogos 
são utilizados em todas as aulas. Uma das plataformas 
utilizadas é a Moodle, na qual o professor coloca 
atividades, jogos e o material de estudo para os alunos.

LinksLinks

Eles forjam situações e facilitam o aprendizado. Os simuladores 
são jogos que permitem ao aluno aprender de uma forma segura 
e adaptada para ele. Alguns exemplos são o de Fórmula 1, o de 
voo e até mesmo o de espaçonave. Mas além desses que imitam 
máquinas, há também os que imitam ambientes e processos. É o 
exemplo do simulador de ecossistema que funciona por meio de 
um programa de computador.
O professor Bruno Feijó, fundador do ICAD/IGames (Laboratório 
de Desenho por Auxílio de Computador e Jogos Inteligentes) 
da PUC-Rio, se dedica à pesquisa e desenvolvimento de Jogos 
Digitais. Ele participou da criação do simulador de ecossistema 
de microbracias, o Watershed Ecosystem, aplicado no noroeste 
do estado do Rio de Janeiro. O projeto foi desenvolvido pelo 
laboratório ICAD/VisionLab do departamento de informática 
da PUC-Rio e a SEAPEC (Secretaria de Estado de Agricultura 
e Pecuária do Rio de Janeiro). A ferramenta mostra os efeitos 
ambientais das ações de uso de recursos naturais. Para os 
agricultores, o programa indica quais atividades produtivas 

ou de conservação são mais adequadas às condições locais e 
ajuda a decidir qual a melhor forma de planejar as atividades 
agrícolas. Feijó diz que o Watershed Ecosystem permite mostrar 
as mudanças que podem ocorrer a partir do uso correto dos 
recursos naturais presentes no campo, como água, solos, 
carbono e biodiversidade. 
– O técnico em agricultura simula os efeitos da erosão e de 
mudanças de exploração do plantio. O simulador de microbacias 
é utilizado para planejar a exploração autossustentável de 
uma região e até a educação da população rural. Com efeitos 
positivos para toda a sociedade, ele ajuda na exploração com 
menos agressão ao meio ambiente.
Apesar de admitir a importância dos simuladores, o professor diz 
que eles não são capazes de alcançar a experiência na vida real 
de forma completa. 
– Simulações nunca substituirão a prática, nem nesta década nem 
no futuro mais distante. Não temos como reproduzir a realidade! 
Matrix é ficção.

A SIMULAÇÃO da vida REALA SIMULAÇÃO da vida REAL

http://www7.educacao.pe.gov.br/oje/app/index - Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação

http://super.abril.com.br/multimidia/filosofighters-631063.shtml – Jogo Filosofighters

moodle.pracadoconhecimento.org.br – Plataforma Moodle
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odo fim de semana ele faz tudo sempre igual. 
“Correa220”, como é conhecido João Hanni-
ckel, de 15 anos, quando está conectado, mal 

levanta da cama e vai direto jogar videogame. Ele se 

joga na poltrona, se conecta ao game favorito e co-
meça a enfrentar as maiores aventuras que um jogo 
de ação pode proporcionar a um aficcionado. Já 
para Pedro Freitas, também de 15 anos, não existe 
game over. Conhecido como “Nickz”, quando não 
está na escola, é no mundo virtual que o adolescente 

G
o

o
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a
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Será o videogame o “mocinho” ou o “vilão” da história? A 
solução ou o problema? O “veneno” ou o “remédio”? Quer 
deletar a sua curiosidade? Então aperte o play, que este jogo está 
apenas começando…

beatriZ CalaDo e renata oliveira

Game On ou 
Game Over ?
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muda de fase. Os deveres de casa e os afazeres do-
mésticos ficam para depois do game over. 

 “Correa220” começou a jogar por influência dos 
primos mais velhos. Apaixonado por jogos de ação, 
principalmente os Role-playing games (RPG), em 
português, “jogo de interpretação de personagens” 
– que possibilita ao usuário criar um avatar e escolher 
o rumo da história –, o adolescente afirma que se 
considera dependente de jogos eletrônicos. 

– Nos almoços de sábado, quando minha família 
vai para a casa de meus avós, prefiro ficar em casa 
jogando. Nas férias, costumo virar as noites todos 
os dias. Às seis da manhã, quando as pessoas es-
tão acordando, é a hora em que eu desligo o video 
game e vou dormir.

Apesar de a família reclamar, João “Correa220” 
acredita que o videogame não é prejudicial à saúde. 
Pelo contrário, ele vê no jogo uma possibilidade de 

adquirir conhecimentos, aprimorar o inglês, melho-
rar o raciocínio lógico e fazer amigos. O adolescente 
acrescenta, ainda, que apesar de ficar bastante tem-
po plugado, não sente dores físicas. 

Ao contrário de “Correa220”, Pedro “Nickz” recla-
ma de dores nos olhos, quando fica imerso no mun-
do virtual por muito tempo. Pedro começou a jogar 
aos oito anos de idade, para se divertir ao lado de 
amigos. Em dias de semana, o estudante chega a 
jogar, em média, seis horas por dia, mas nos fins de 
semana o número de horas sobe para 10.

 A paixão pelos games é tanta que “Nickz” já dei-
xou de aproveitar momentos em família, como ir às 
festas, para se dedicar a passar de fases e ganhar 
pontos extras no mundo virtual. “Nickz” já chegou 
a ficar duas noites sem dormir para poder zerar um 
game novo em seu PlayStation.  

Quando o uso abusivo vira 
dependência

Mais comum do que parece, os jogos eletrôni-
cos conquistaram um espaço relevante no dia a dia 
dos jovens. Apesar de para alguns parecer um pas-
satempo inofensivo, os especialistas alertam que 
é preciso tomar cuidado. Em excesso, o uso pode 
acarretar problemas de saúde e até mesmo depen-
dência, como afirma a psicóloga Anna Lucia King, 
pós-doutoranda em novas tecnologias e fundadora 
do grupo Delete — Desintoxicação de Tecnologias, 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A psicóloga atua na área clínica há 12 anos, e há 
dois criou o grupo Delete. Localizado no campus da 
Praia Vermelha da UFRJ, o objetivo é tratar pacientes 
viciados em novas tecnologias. Anna ressalta que o 
principal sinal ao qual uma pessoa deve ficar atenta é 
se o uso dessas tecnologias está prejudicando a vida 
pessoal, social ou familiar. A psicóloga ressalta que 
o que diferencia a dependência do uso normal é a 
forma como essa tecnologia é utilizada. 

   – Existe uma diferença entre o uso normal, mes-
mo que excessivo, por lazer e/ou trabalho do uso 
abusivo, porém ligado a um transtorno. Se a pessoa 
tem um transtorno de fobia social, ela pode, pelo 
computador, assumir a identidade que quiser para 
se sentir socialmente aceita dentro daquele conví-
vio. Já quem sofre de transtorno obsessivo com-
pulsivo (TOC), costuma criar uma dependência de 
jogos na internet.

Para aguentar a maratona dos fins de semana, João 
confidencia que tem um frigobar com comida ao lado 
da TV

 JúlIa bendeR
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Segundo Anna, no caso de jogos violentos, é pre-
ciso ter uma atenção extra, pois eles podem indicar 
uma predisposição do jogador para extravasar ali a 
sua agressividade. 

 – Se uma pessoa tem uma obsessão, um trans-
torno, uma coisa ruim dentro dela, ela vai adorar e 
querer matar todo mundo dentro do jogo, já que 
não pode fazer isso na vida real. Ali, ela está repre-
sentando algo que existe dentro dela e que tem que 
ser tratado. O problema está em quem joga e não 
no jogo em si.

 Se após ler esta matéria você estiver se pergun-
tando se a sua relação com a tecnologia é ou não 
saudável e gostaria de um diagnóstico profissional, 
você pode enviar um e-mail para o Delete (grupode-
lete@gmail.com) e agendar uma consulta. O grupo 
oferece tratamento médico e psicológico em oito 
sessões individuais, uma vez por semana e com du-
ração de uma hora. 

– Nessas oito sessões, os pacientes aprendem a 
lidar com os medos e a utilizar a tecnologia conscien-
temente. O transtorno não tem cura, mas o pacien-
te aprende a controlá-lo da melhor forma possível. 
Quando a tecnologia é usada da forma correta, se 
torna benéfica para a pessoa. O grupo Delete não é 
contra a tecnologia, e sim a favor do uso consciente 
dela. 

Veneno ou remédio?
“A diferença entre um remédio e um veneno está 

só na dosagem”, já dizia o médico e físico alemão 
do século XVI Paracelso, pseudônimo de Phillipus 
Aureolus Hohenheim. Cinco séculos mais tarde, um 
estudo realizado na Inglaterra e publicado no jornal 
O Globo, em agosto de 2014, mostra que Paracelso 
estava certo. A pesquisa, realizada pela Universida-
de de Oxford, descobriu que os adolescentes que 
jogam videogame por um curto período de tempo 

Da esquerda para direita, as psicólogas Anna Lucia King e Flávia Guimarães, do Grupo Delete, alertam que é preciso 
dosar o tempo que é gasto com as novas tecnologias

  Beatriz Calado
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são mais bem ajustados socialmente do que os que 
nunca jogam ou do que aqueles que o fazem exces-
sivamente. 

Esse foi o primeiro estudo que examinou os efeitos 
positivos e negativos que o uso de jogos causa nos 
jovens. A pesquisa utilizou cinco mil crianças e adoles-
centes, de 10 a 15 anos, divididos proporcionalmente 
entre meninos e meninas, de diversas regiões do 
Reino Unido.

Os resultados sugerem que três em cada 
quatro crianças e adolescentes britâni-
cos jogam diariamente. Aqueles que 
gastaram mais da metade do tempo li-
vre com jogos eletrônicos não eram tão 
bem ajustados socialmente. Segundo a pesquisa, isso 
acontece porque eles perdem experiências em outras 
atividades enriquecedoras e, possivelmente, ficam ex-
postos a conteúdos impróprios destinados a adultos. 

Entretanto, os que jogaram por menos de uma hora 
foram associados aos mais altos níveis de sociabilidade 
e foram mais propensos a dizer que estavam satisfeitos 
com suas vidas. O grupo também mostrou ter menos 
problemas emocionais e de amizade. Além disso, re-
latou menos hiperatividade do que os outros grupos. 

Portanto, se a dosagem for correta, os videogames 
podem ser considerados benéficos à saúde. 

Um bônus no tratamento
de pacientes

O videogame muitas vezes é considerado um vilão 
para a saúde. Mas, será que isso pode mesmo ser con-
siderado verdade? Clínicas de fisioterapia têm utiliza-
do o jogo Wii Fit, lançado em 2008, no Brasil, na rea-
bilitação de pacientes que sofreram algum acidente 
ou nasceram com problemas motores e neurológicos. 

Para a fisioterapeuta Cláudia Mendes, que trabalha 
na Clínica Fisio Infantil Rio, em Ipanema, as sessões de 
fisioterapia com os jogos podem ajudar o paciente a 
adquirir mais qualidade de vida.

– Nós usamos o Wii para melhorar a motivação dos 
pacientes.  Algumas crianças não querem fazer o tra-
tamento mais tradicional. Nesses casos, usamos os 
jogos, porque eles possibilitam que a gente continue 
com o tratamento por mais tempo. Outro ponto que 
melhora muito é o equilíbrio, principalmente nos jo-
gos como o do pinguim, no qual o paciente tem que 
se equilibrar em cima de uma prancha para que ele 
possa pegar os peixes. 

Claudia também ressalta a importância do jogo 
no ritmo e na melhora dos membros superiores e 
inferiores do paciente. Em alguns exercícios as crian-
ças usam pesos nos braços e nas pernas para poder 
adquirir força. Não existe uma contraindicação ao 
tratamento, que pode ser usado em pacientes de 
todas as idades, sem que se percam os benefícios. 

Mas, a fisioterapeuta ressalta que as ses-
sões com o Wii Fit são apenas um 
complemento.

– Além dos jogos, nós temos vários 
outros recursos disponíveis. Durante o 
tratamento, usamos uma plataforma vi-
bratória, que trabalha força e equilíbrio. 
Os exercícios normais, com bolas, pula- 

pula, skate e esteira fazem parte do traba-
lho que realizamos antes de irmos com as crianças 
para os exercícios com Wii.

A opinião da especialista é a mesma de quem 
já passou por essa experiência, só que do outro 
lado do jogo. O estudante de cinema da PUC-Rio 
Gabriel Pessoa, 21 anos, testou o método logo 
assim que ele surgiu, em 2008. O jovem nasceu 
com uma paralisia cerebral, decorrente de compli-
cações no parto, que afetou a parte motora do cé-
rebro, responsável pelos movimentos inferiores. 

Gabriel usou o jogo por cerca de seis meses, 
durante uma hora, nas sessões de fisioterapia que 
fazia toda semana. Por causa da paralisia, ele teve 
de usar próteses nas pernas ainda quando crian-
ça e, hoje, anda com a ajuda de uma bengala. O 
estudante afirma que as sessões com o Wii foram 
importantes, mas que fizeram parte de um longo 
tratamento que também envolveu outros méto-
dos.

 – Fiz fisioterapia a vida inteira. No meu caso, a 
gente usava os jogos em cima da plataforma do 
Wii Fit para trabalhar o equiíbrio, que era uma 
das coisas que eu mais precisava, principalmente 
exercícios para mexer com o quadril, o tronco e a 
cintura. Criamos, por assim dizer, o nosso próprio 
padrão para caminhar. Quando criança, eu anda-
va na ponta dos pés. Por causa disso, músculos e 
ossos sofreram algumas limitações de movimen-
to. As cirurgias e o trabalho fisioterápico serviram 
para tentar me manter em um padrão saudável e 
o mais independente possível. Posso dizer que eu 
tive que aprender a andar duas vezes.
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1- Tenha bom senso para que o uso das 
tecnologias não se torne abusivo no 
cotidiano;

2- Fique atento às consequências físicas 
(como privação de sono, dores na coluna, 
problemas de visão) e psicológicas (como 
depressão, angústia, ansiedade) devido ao 
uso abusivo;

3- Dose a prática do uso de tecnologias 
no cotidiano. Verifique se o seu 
desempenho acadêmico ou no trabalho 
está sendo prejudicado;

4- Reflita sobre hábitos cotidianos e 
faça diferente;

5- Não troque atividades ao ar livre por 
conectar-se;

6- Prefira uma vida social real à virtual, 
escolhendo relacionamentos/amizades 
reais, em vez de virtuais;

7- Pratique exercícios físicos 
regularmente e faça intervalos durante 
o uso das tecnologias;

8- Não abale o seu humor com 
publicações virtuais. Não acredite em 
tudo o que é postado;

9- Valorize amigos reais e suas relações 
familiares;

10- Pense no meio ambiente: recicle os 
aparelhos e evite a troca frequente sem 
necessidade.

10 passos do Grupo Delete para o uso consciente das novas tecnologias10 passos do Grupo Delete para o uso consciente das novas tecnologias

O Wii é o 
console da 
Nintendo 
que inovou o 
mercado ao 
trazer uma 
nova forma 
de jogar. Com 
um controle 
sem fio, o 

aparelho capta os movimentos realizados 
pelo usuário, os interpreta e depois os 
transporta para o jogo. Existem alguns 
acessórios que podem ser acoplados 
ao console e que trabalham diversos 
grupos musculares. Para os membros 
inferiores, utiliza-se o Balance Board e a 
plataforma Wii Fit. Já para os membros 
superiores, usa-se o Wiimote com o jogo 
Wii Sports. O Wii Fit e o Wii Sports têm 
revolucionado o mercado fitness e da 
saúde, e são utilizados tanto como uma 
alternativa para atividade física diária 
quanto no processo de reabilitação de 
pacientes em tratamento fisioterápico.

Wii Fit
O Wii Fit é um pacote de jogos que busca 
tornar a vida do jogador mais saudável 
ao oferecer jogos que estimulam a 
realização de exercícios aeróbicos, de 
condicionamento muscular, de equilíbrio 
e de força. Para que o game possa medir 
o grau de precisão do movimento, é 
necessário incorporar ao aparelho o 
acessório Balance Board, um controle 
diferente que mede a força que lhe 
é aplicada e percebe a mudança de 
equilíbrio pelos sensores de pressão. 
Juntos, o Balance Board e o Wii Fit têm 
cerca de 40 atividades de treino, além 
de mostrar aos jogadores dados sobre 

a evolução do seu índice de massa 
corporal (IMC) e a idade Wii Fit. O IMC é 
a avaliação do peso baseada numa razão 
entre peso e altura e a idade Wii Fit é 
calculada pela leitura do IMC do jogador, 
testando o centro de gravidade com 
pequenos testes de equilíbrio.

Wii Sports
O Wii Sports é um 
pacote de jogos 
esportivos que 
oferece ao jogador 
quatro esportes 
diferentes: tênis, 
golfe, boliche e 
boxe, e utiliza o controle do Wii para uma 
sensação mais natural, intuitiva e realista.
Os jogadores podem usar seus avatares 
Mii e jogar contra os avatares dos amigos, 
para uma experiência mais personalizada. 
À medida que os jogadores melhoram, 
os níveis de habilidade dos próprios Miis 
também aumentam e assim é possível 
verificar o nível de progresso do jogador.

Nintendo WiiNintendo Wii

Ficou curioso para saber como funciona o jogo Wii Fit? Então clique aqui e faça você mesmo uma viagem virtual:
 https://www.youtube.com/watch?v=-Taruqvk30E&noredirect=1

Achou interessante o uso do Wii no tratamento de pacientes com paralisia cerebral? Separamos um estudo sobre o tema, 
basta clicar no link para se aprofundar no assunto. 
http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2013/RN2102/relato%20de%20caso%202102/763%20rc.pdf

LinksLinks
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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 

Clara ChaGas e Julia benDer

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 
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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

dIvulGação
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uem nunca ouviu falar de Odisseia, Guerra 
e paz ou Romeu e Julieta? Esses são alguns 
exemplos de obras clássicas da literatura 

mundial. E, mesmo os que não leram nenhum des-
ses livros em algum momento já ouviram falar deles. 
Entre os clássicos, estão aquelas histórias que nunca 
terminaram de dizer aquilo que tinham para contar. 
Ou simplesmente aquele livro que é sempre relido e 
que se torna inesquecível. Essas premissas também 
se encaixam no universo dos jogos de videogame. 
Quer ver?

Mario Bros, Pac-Man e Sonic, te dizem alguma 
coisa? Mesmo aqueles que nunca jogaram um 
desses games conhecem os personagens prin-

cipais, os irmãos Mario e Luigi, e seus bigodes, 
o labirinto de Pac-Man e seus fantasminhas e o 
ouriço veloz em Sonic: The Hedgehog. E essa 
lista pode ser ainda maior.

Elaboramos uma lista sem ordem hierárquica 
ou de importância daqueles que podem ser con-
siderados clássicos do videogame mundial. Para 
isso, fomos atrás da opinião de quem entende 
do assunto. Além de especialistas, como profes-
sores, que a partir dos anos 2000 passaram a ver 
os games como assunto sério tornando-os inclu-
sive disciplina e até mesmo graduação nas uni-
versidades, também reunimos outras opiniões. 
Sabe aquelas pessoas que na infância no lugar 
do primeiro livro ganhou de presente um video-
game? 

evanDro liMa roDriGues e FernanDa vanZan

1. ENDURO foi lançado em feve-
reiro de 1983. O jogo se resume 
a uma corrida semelhante à Fór-
mula 1. O objetivo é passar uma 
quantidade de carros a cada dia, 
para permitir ao jogador conti-
nuar correndo no dia seguinte. 
Conforme o tempo passa no 
jogo, a visibilidade do jogador 
também muda. Quando é noite, 

só consegue ver as luzes da tra-
seira dos carros. E, conforme os 
dias passam, os carros se tornam 
mais difíceis de ultrapassar. O 
clima e o tempo do dia também 
influenciam o jogo. O clima pode 
criar caminhos de gelo, ou um 
trecho de neblina, que reduzem a 
visibilidade do jogador e limitam 
o controle do veículo.

2. MEGA MAN II é um jogo de 
aventura criado em 1988. Suas 
principais características são: a 
qualidade gráfica e a trilha so-
nora. O jogo foi feito para ape-
nas um jogador e foi o primeiro 
da série Mega Man a ter a op-
ção “Continue”, dando a pos-

sibilidade ao jogador de inter-
romper e recomeçar novamente 
da fase onde parou. O objetivo 
do jogo é impedir que o vilão, o 
Doutor Willy, domine o mundo. 
Para isso, Mega Man, deve der-
rotar os robôs criados pelo gênio 
malvado, além de capturá-lo. 

Vale a pena
jogar de Novo
Especialistas no assunto elegem 10 games inesquecíveis
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Um deles é o estudante Raphael Corrêa. Aos qua-
tro anos de idade ele se deparou pela primeira vez 
com um videogame. O jogo de corrida com carri-
nhos semelhantes aos de Fórmula 1, com pistas si-
nuosas, climas adversos, desvios e ultrapassagens,  
logo se tornou a distração preferida do garoto. Hoje, 
com 23 anos, Raphael não esquece suas primeiras 
manobras digitais. 1

Para o professor do departamento de Informática 
da PUC-Rio Bruno Feijó jogar clássicos do videoga-
me é como ler um livro. Feijó recorre justamente à 
literatura para exemplificar sua ideia no que se refere 
aos games. 

– Eu sempre faço um paralelo com a leitura de 
um livro. Ele não tem os mesmos recursos que 
tem um videogame ou o cinema, no entanto, você 
mergulha naquilo com uma intensidade..., você 
participa. Então eu diria que os clássicos mantêm 
essa propriedade. É fácil você colocar muita adre-
nalina no jogo, mas não extrair dele num mesmo 
grau o entretenimento, encantamento, elegância 

e fascínio que os clássicos conseguiram.
O resultado para quem experimentou essas ca-

racterísticas em um jogo é a nostalgia, define Ra-
phael Corrêa. Tanto que vale até recorrer a emula-
dores ou lojas virtuais de consoles para dar umas 
voltas no passado. A diversão, ele garante, conti-
nua ainda hoje.

O Enduro, no entanto, logo encontraria forte 
concorrente nas predileções de Raphael. Ele seria 
apresentado à segunda versão do robô-andróide 
Mega Man.2

As afinidades com o universo paralelo dos games 
determinaram o futuro de Corrêa. Desde pequeno 
ele sabia que a brincadeira poderia se tornar coisa 
séria e aos 17 anos entrou para o curso de Design 
de Jogos da Universidade Estácio de Sá. Na épo-
ca, no console do jogador era travada uma bata-
lha entre outro Mega Man, o X e seus inimigos, os 
Mavericks. E assim como o personagem, Raphael 
também passou de fase, hoje é aluno do curso de 
Design de Mídia Digital da PUC-Rio. 3

3. MEGA MAN X  é o segundo 
jogo da série  Mega Man, lança-
do em  1993 no Japão.  Doutor 
Cain, um famoso paleontólogo, 
participava de uma escavação 
quando achou por acidente o 
antigo laboratório de Thomas 
Light, e encontrou o robô Mega 
Man X em uma cápsula. O robô 
X possuía o poder de tomar suas 
próprias decisões. Doutor Cain 
começa um estudo e, com o tem-
po, conseguiu fabricar seus pró-
prios robôs, baseados no proje-
to de X. Ele os chamou Reploids. 

Muitos dos Reploids criados por 
Cain começaram a se rebelar ata-
cando os humanos. Eles foram 
chamados de Mavericks. Com 
isto foi criado os Mavericks Hun-
ters, um grupo formada por Re-
ploids, que seria responsável pelo 
controle de eventos com Maveri-
cks. Seu líder era Sigma, que li-
derou com firmeza e controle da 
situação, até quando, a partir de 
certo evento, começou a se com-
portar de forma estranha. Assim, 
o líder dos Mavericks Hunters 
se tornou um Maverick, e além 

de força ele possuía uma grande 
inteligência e influência sobre os 
Reploids, o que lhe garantiu um 
grande exército. Isso faz de Sig-
ma o principal inimigo de X na 
maioria dos jogos da série.

 4. PONG foi criado na forma 
de um console ligado a um mo-
nitor, movido a moedas, em 
27 de junho de 1972. A pri-
meira instalação foi em um bar 
de San Francisco, Califórnia. O 
jogo simula um tênis de mesa. 

O jogador controla uma barra 
movendo-a verticalmente no 
lado esquerdo da tela, e com-
pete contra o computador ou 
outro jogador. O desafio é 
acertar a bola e mandá-la para 
o outro lado.
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O professor Bruno Feijó não teve um passado tão 
diferente do aluno Raphael. O gosto pelos jogos 
também nasceu na infância. A diferença entre os dois 
é que o estudante encontrou o caminho aberto para 
a carreira que pretendia seguir. Já Feijó foi um dos 
responsáveis por abrir esse caminho no Brasil. 

– A história do game no Brasil é recente, e é curio-
so como esses movimentos ficaram mais sérios. Por 
volta dos anos 2000 começou a ficar claro que jogo 
era uma atividade complexa e que envolvia pesquisa 
inovadora. A partir de 2002, aqui no Brasil, come-
çamos a reunir uma comissão especial, que olhava 
para os jogos de uma maneira mais séria, para o seu 
desenvolvimento, e para entretenimento digital. Eu 
fui o primeiro presidente dessa comissão.

 E com a palavra, o presidente. Para Feijó, uma lista 
de clássicos não pode deixar de ter o primeiro gran-
de sucesso dos games, chamado Pong.

– O criador do Pong, Nolan Bushnell, estava 
procurando na época fazer um jogo sofisticado e 
complexo. A criação foi um fracasso. Praticamen-
te era preciso ler um manual para operar aquele 
console. Quando ele percebeu o erro foi para o 

lado oposto. Reza a lenda que ele colocou um con-
sole em um bairro e ninguém sabia o que era aquilo. 
As pessoas sem qualquer explicação ou instrução co-
meçaram a descobrir o jogo. O nome vem justamen-
te do som produzido mediante o acerto na jogada.4

Jonny Ken Itaya se gaba por ser membro de to-
dos os fóruns de consoles e games do Facebook, ter 
uma coleção de mais de 30 consoles e mais de 100 
jogos, entre eles raridades “ainda na caixa”, como 
E.T., game considerado o pior jogo da história. Mas 
o maior orgulho do aficcionado, de 37 anos, vem da 
infância.

– Meu pai tinha uma loja. Lembro que passávamos 
na frente de uma importadora e pegávamos alguns 
jogos para experimentar. Os melhores, de acordo 
com a minha avaliação, meu pai adquiria para ven-
der. Eu só tinha seis anos e me sentia importante por 
causa disso.

Para o colecionador e também consultor precoce 
de games, além da sobrevivência afetiva na memó-
ria dos jogadores, existe outro critério para conferir 
a um jogo o status de clássico, como as memórias 
criadas por ele.

5. RIVER RAID Foi criado em 
1982. É considerado um jogo 
que inovou o gênero dos ga-
mes de tiro. O jogador, ou 
até dois jogadores, em tur-
nos alternados, controla um 
avião que sobrevoa um rio. Em 
River Raid a aeronave move-se 
verticalmente ao longo do rio, 

repleto de navios, helicópte-
ros e aviões inimigos, com nível 
de dificuldade progressivo. A 
velocidade do avião é regulada 
pelo jogador. No game há ain-
da um tanque de combustível li-
mitado, que obriga o jogador a 
reabastecer o avião nos postos 
espalhados pelo rio.

6. SUPER MARIO BROS foi lan-
çado em 1985. Nele, o jogador 
controla o principal protagonis-
ta da série, Mario. O objetivo é 
percorrer o Reino do Cogumelo, 
sobreviver às forças do principal 
vilão, Bowser, e salvar a princesa 
Peach. Há moedas espalhadas du-
rante as fases e itens especiais. O 

jogo é dividido em oito mundos 
com quatro fases cada um. No fim 
de cada fase, há um castelo com 
um mastro. Quanto mais alto for 
o ponto do mastro que o jogador 
alcança com um pulo, mais pon-
tos Mario receberá. Por padrão, a 
quarta fase de cada mundo acon-
tece dentro de um castelo. 



55Jogue Junto

 

– Foi a única época que eu joguei videogame com 
meus pais. Depois os jogos passaram a ser mais 
complexos e eles não conseguiram acompanhar.

Na disputa familiar estava o game River Raid, um 
dos mais populares da década de 1980. 5

Segundo Feijó, os jogos clássicos preservam o 
que é mais fundamental em um game: a simplicida-
de. Essa característica está presente nos jogos que 
nasceram simples por questões tecnológicas até os 
que evoluíram com o tempo. No entanto, alcançá-
-la é um desafio que exige muita criatividade do 
desenvolvedor. 

– Ela precisa aliar desde o design do jogo, passan-
do pela história ao aspecto gráfico. Acrescente a isso 
o caráter da jogabilidade, ou seja, as estratégias de 
jogo que devem ser desafiantes. O nível de dificul-
dade na criação é compensado no uso.

Para ele, qualquer coisa diferente disso é cair em 
uma armadilha que diz respeito aos recursos tecno-
lógicos a disposição para se fazer um game, e que 
acabam sufocando a essência do jogo.

A receita de Bernardo Dabul é mais simples ainda. 
Para o estudante de Design de Mídia Digital da PUC-

-Rio e colaborador em sites de jogos, muitas vezes 
apenas um elemento da obra é suficiente para eter-
nizá-la, tornando-a um marco na história da indústria 
dos games. A prova, segundo ele, é o fenômeno, 
cuja primeira fase apresenta apenas um nível básico 
e uma trilha sonora marcante.

– O fundamental que o jogador deve aprender é 
ensinado através das regras colocadas nos primeiros 
segundos, tornando o jogo acessível para qualquer 
um. Já a trilha sonora é fácil de ser cantarolada, fi-
cando na cabeça dos jogadores.6

Considerando um ou todos os elementos da fór-
mula para eternizar um jogo, quem fez bom uso 
desse receituário foram os desenvolvedores de 
Street Fighter II e Duke Nukem. Os jogos reapro-
ximaram Jonny Ken dos amigos. Se antes compe-
tiam contra adversários digitais, os games desde 
já possibilitavam reuniões e, claro, disputas. Duke 
Nukem foi o primeiro game em rede que o cole-
cionador jogou com os amigos. Segundo ele, até 
hoje o cabo que cruza a rua até a casa do amigo, e 
que permitia a interação entre os jogadores, per-
manece lá. 7 e 8

7. STREET FIGHTER II: THE 
WORLD WARRIOR (O Guerreiro 
do Mundo) é o segundo da série 
Street Fighter, um jogo de luta. 
Lançado em 1991, ele é a conti-
nuação do jogo original. O joga-
dor enfrenta o seu adversário em 
combates num ambiente fecha-
do, em séries de melhor de três. 

O objetivo de cada rodada é aca-
bar com a energia do oponente 
dentro do tempo limite. Se am-
bos “morrem” ou o contador de 
tempo chega ao fim, acontece 
um empate. Deste modo é de-
clarado que haverá rodadas adi-
cionais, que serão jogadas até à 
morte de um dos jogadores. 

8. DUKE NUKEM foi criado 
em 1991 e ambienta-se nas 
aventuras de seu personagem 
principal que carrega o mesmo 
nome do jogo. A história criada 
se passa no ano 1997. Dr. Pro-
ton, é um louco determinado 

a dominar o mundo com seu 
exército de Techbots. Duke 
Nukem, o herói, é contratado 
pela CIA para detê-lo. O prin-
cipal objetivo é chegar à saída 
de cada nível, destruindo ini-
migos e recolhendo pontos.
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Como Romeu e Julieta: o remake 
dos clássicos nos games

Um ouriço azul e muito veloz conhecido por Sonic, 
na difícil missão de salvar outros animais. Anos de-
pois eis que ele reaparece. 

– É um movimento de releitura dos clássicos como 
um resgate da essência do jogo. Uma possibilidade 
de revisitar aquilo que encantou gerações.Com uma 
visão menos poética, o estudante Bernardo Dabul 
acredita no apelo industrial como principal motiva-
ção para o retorno desses jogos. Segundo ele, no 
entanto, o resultado nem sempre correspondeu ao 
interesse do mercado. 

– As mecânicas antes estabelecidas em jogos 2D, 
em sua grande maioria, não se traduziram bem para 
o ambiente 3D. Isto fez com que as empresas de jo-
gos tivessem que repensar suas franquias e o fun-

cionamento das mecânicas fundamentais nesta nova 
realidade. Com isto, um clássico como Sonic: The 
Hedgehog é bem diferente do atual.  9

Em Sonic Adventure, o criador Yuji Ueka-
wa redesenhou todos os personagens, deixando-os 
com uma aparência mais radical. Ele deu a Sonic per-
nas e espinhos mais longos, assim como íris verdes. 

Contrariado quando as releituras descaracterizam 
a jogabilidade, como ocorreu com o Pac-Man – do 
original só permaneceu o personagem –, o jogador 
Jonny Ken é entusiasta da melhoria na qualidade das 
imagens. 10

– Quando a jogabilidade se mantém, como foi 
com o Mario 3 do NES e o New Super Mario do WiiU 
é fantástico. Mas acho que o principal é poder jogar 
em FullHD. Quando vejo o Mario do Wii dá até von-
tade de chorar de emoção. 

10. PAC-MAN, OU “COME-COME” 
no Brasil, foi lançado nos fliperamas 
japoneses em 1980. Em 2015 o jogo 
completa 35 anos. Uma bolinha ama-
rela e risonha que come pontinhos 
amarelos e foge de fantasmas dentro 
de um labirinto. Vez por outra sur-
gem nos caminhos do labirinto pasti-
lhas de super força que possibilitam 
ao Pac-Man comer os fantasmas sem 
danos à própria vida. Caso contrário, 
adeus, bolinha!

9. SONIC THE HEDGEHOG, OU 
SONIC O OURIÇO, foi lançado 
em 1991 no Japão. De cor azul e 
bastante veloz, Sonic tem como 
objetivo principal salvar os ou-
tros animais de serem transfor-
mados em robôs pelo vilão Dr. 
Eggman, também chamado de 

Dr. Robotnik em algumas adap-
tações ocidentais. O ouriço, po-
rém é inapto ao meio aquático 
onde não consegue coordenar 
bem os movimentos, o que o 
torna vulnerável. Porém nin-
guém segurava sua forma mais 
poderosa, o Super Sonic.

DUKE-NUKEM
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2011/06/duke-nukem-historia-de-um-mito-da-industria.html

PAC-MAN
http://www.magazineluiza.com.br/portaldalu/pac-man-sua-historia/26925/

LinksLinks
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s e-sports, como são chamados os esportes 
eletrônicos, são hoje uma mania em todo o 
mundo. Segundo o consultor de e-sports 

Guilherme da Silva, o “Necro”, a publicidade ajudou 
a popularizar a modalidade, mas existem outros tipos 
de incentivos. Um exemplo é a Robert Morris Univer-
sity, localizada em Chicago, nos Estados Unidos. Ela 
é a primeira no mundo a oferecer bolsas de estudos 
para jogadores. A medida só se aplica aos pratican-
tes que residam no país com o objetivo de montar 
uma equipe. O benefício oferecido é um desconto de 
50% no valor da mensalidade. A ideia surgiu quando 
o responsável pela área de esportes da universidade 
percebeu semelhanças entre o esporte eletrônico e o 
tradicional e decidiu trazer o e-sport para a escola.  
Nos Estados Unidos, os jogadores profissionais são 
considerados atletas pelo governo e recebem passa-
portes e vistos nessa categoria. 

E o público já foi conquistado 
Nos e-sports, os índices de audiência são grandes 

a ponto de a ESPN, canal esportivo norte-america-
no, transmitir a final de DotA 2 de 2014, que teve 
premiação de U$S 5 milhões. No Oriente, a percep-
ção dos jogos eletrônicos como esporte também é 
amplamente difundida. A Universidade Songjiang, 
em Xangai, na China, abriu o primeiro curso para a 
formação de profissionais de League of Legends. A 
esses a Songjiang fornecerá tudo o que se espera 
de um campus universitário típico. De acordo com 
o site chinês Sohu, responsável pela divulgação do 
curso, a escola contratou até um nutricionista com 

qualificações internacionais para administrar o refei-
tório. A universidade também terá dormitórios para 
os alunos que desejarem viver no campus.

O Brasil dá seus primeiros passos 
nos e-sports

Em comparação com o cenário mundial, o nos-
so país ainda engatinha quando o assunto são 
os e-sports. A grande diferença entre o mercado 
nacional e internacional é que lá as empresas 
apoiam os jogadores. Na Coreia do Sul, as 
empresas de telecomunicações são donas 
dos times, o que impulsiona os investimen-
tos. A maioria dos profissionais consegue 
se manter e viver bem com os patrocínios 
e salários. 

De acordo com Necro, o cenário compe-
titivo brasileiro é separado em duas eras. A pri-
meira foi com o jogo Counter-Strike 1.6, sucesso 
hegemônico na primeira metade dos anos 2000. 
Esse quadro mudou a partir de 2012, com jogos 
como League of Legends e DotA. 

A final do League of Legends de 2014 foi realiza-
da no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, para um 
público de mais de seis mil pessoas. Além disso, 
o título rendeu à Kabum E-Sports, a equipe ven-
cedora, um prêmio de cerca de R$ 55 mil. Necro 
avalia que este cenário tende a crescer muito mais 
no nosso país.

– Brasileiros são altamente apaixonados por tor-
cer. Cada vez mais o e-sport tem espaço e não 
para de crescer – é só ver que nosso último gran-
de torneio foi no Maracanãzinho e lotou a casa. A 
administração do consórcio Maracanã quer fazer a 
próxima edição no estádio.

Com o crescimento, o consultor ainda acredita 
que as audiências dos e-sports estão subindo a ní-
veis de televisão em horários de pico e não acha 
impossível que mais empresas de telecomunica-
ções se interessem pela área, principalmente para 
se comunicar com o público mais jovem.    

A profissionalização dos jogos eletrônicos possibilita que 
jogadores tenham a oportunidade de viver dos games

Por dentro das cifra$ 
e cenários do e-sports

natália etCheCoin e thiaGo alexanDre
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ra refeição, e o expediente é de até 
14 horas na frente do PC assistindo 
a partidas, estudando adversários e 
treinando. Hoje em dia, minha namo-
rada mora junto com a equipe, pois 
ela faz a parte do marketing. Namo-
ramos há um ano e ela sempre me 
acompanha.

E: Como é a experiência de morar 
em casa voltada apenas para ga-
mes? Isso faz diferença no desem-
penho dentro do jogo?

B: Morar em uma gaming house é 
muito bom, pois vivemos o jogo 24 
horas. O treino presencial faz diferen-
ça na hora de corrigir os erros do time 
porque nos replays identificamos os 
erros e acertos dos outros. Isso é mais 
difícil quando não se está em conjun-
to porque não estamos ali conversan-
do e vendo a mesma coisa ao mesmo 
tempo. Tem que ter a convivência ne-
cessária para formar uma equipe ven-
cedora, mesmo com o talento.

E: Como lidar com a ansiedade dos 
campeonatos presenciais? Há algum 
"ritual" de concentração?

B: É muito difícil alguém me ver 
nervoso em campeonato. Até pela 
minha experiência com outros jogos, 
eu me mantenho muito tranquilo nos 
campeonatos e tento passar isso sem-
pre para o meu time.

E: De onde vem a renda do jogo? 
Há salários ou são só as premiações 
dos campeonatos?

B: Nós, atletas, ganhamos salários 

das empresas, mas o valor dele va-
ria, e as premiações, que estão em 
valores muito bons (entre R$ 80 mil 
para um campeonato grande pre-
sencial), são divididas entre os joga-
dores.

E: As exibições ao vivo também fa-
zem parte da receita?

B: As streams são parte importan-
te da renda e são unicamente do jo-
gador, muitas vezes superam o pró-
prio salário. Elas podem dar de mil a 
mais de R$ 10 mil, dependendo da 
quantidade de publicidade exibida 
e da base de espectadores dos ca-
nais.

E: Qual a relação com os fãs e com 
a fama? Como você analisa o papel 
deles para o seu rendimento?

B: A gente já está acostumado 
com o carinho do público. É muito 
bom ver o trabalho reconhecido, 
mas isso gera uma pressão extra. 
Com a fama, além dos fãs, você 
ganha os haters, é o ônus. Aqui no 
Brasil, o público ainda é bem tóxico, 
falam muito mais dos seus erros do 
que dos seus acertos. Se você ouvir 
muito eles, acabam te jogando para 
baixo, mas sempre vai existir gente 
pra criticar, é questão de relevar o 
que eles falam.  

E: Você pode dizer que vive do LoL?
B: Sim, hoje em dia vivo do jogo. 

Mas também tenho minha empresa 
de acessórios e vestuário, a Rex-
peita.

Brtt - LOL
Felipe Gonçalves, o “Brtt”, tem 24 anos e já foi 
semiprofissional de CS e DotA, mas há três anos pratica LoL 
profissionalmente e também fez curso de programador, na 
Seven Games. Além dos games, ele também se dedicava à 
faculdade de biologia, mas trancou o curso

 

Eclética: Como você conheceu o 
LoL? Ter jogado outro game desse 
tipo facilitou a migração e desenvol-
vimento das habilidades no LoL?

Brtt: Conheci o LoL em uma lan 
house enquanto jogava com amigos. 
No começo achei o jogo meio ridículo 
pelos desenhos, isso ainda em 2011, 
até brinquei que era um jogo da Dis-
ney. Jogava DotA e acho que isso 
ajudou na transição para o LoL, mas 
não foi essencial. Quando aprendo a 
jogar, não é tão fácil me vencer.

E: Quando e como você decidiu se 
tornar um profissional? Há quanto 
tempo?

B: De LoL, há três anos, porque vi 
que as premiações eram boas e que 
havia campeonatos todo fim de se-
mana. Antes já jogava quase profis-
sionalmente, disputava campeonatos 
e não conseguia me manter só com 
eles.

E: Você recebeu apoio dos seus 
pais?

B: Ninguém sabe que dá para viver 
disso. Pessoas de mais idade, como 
a minha mãe, não sabem. No come-
ço era complicado explicar como era, 
mas hoje em dia ela me apoia.

E: Como é a rotina do profissional 
de games? Como conciliar os treina-
mentos e a vida pessoal?

B: O horário máximo para levantar 
é por volta das 11 horas e a ida para 
a cama é sempre depois da meia-noi-
te. O dia começa depois da primei-

Um bate-papo com um profissional
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10. Jonathan “Loda” Berg – DotA 2
US$ 355.514 em 47torneios  
Jonathan “Loda” Berg é sueco e já jogou em pelo 
menos 12 times diferentes. Ganhou reconhecimento 
quando entrou pa     ce”, a organização profissional 
de jogadores suecos. Loda já foi campeão em 23 
torneios.
 
9. Jung “Mvp” Jong Hyun – franquia Starcraft
US$ 393.116 em 50 torneios
O coreano Jung “Mvp” Jong Hyun. Seu maior 
prêmio até hoje foi US$ 50 mil em um torneio em 
2011.
 
8. Jang “Moon” Jae Ho
US$ 439.677 em 81 torneios
Jang “Moon” Jae Ho é um dos 
jogadores que aparece no 
documentário Beyond the Game. Ele 
ganhou US$ 12.799 em dois torneios 
antes de completar 18 anos.
 
7. Lee “Flash” Young Ho – franquia 
starcraft
US$ 447.016 em 47 torneios
Outro coreano, Lee “Flash” Young 
Ho é um jogador que ficou famoso 
ao conseguir juntar quase US$ 300 
mil em prêmios antes de completar 
seus 18 anos.

6. Clement “Puppey” 
Ivanov
US$ 450.480 em 39 
torneios
Natural da Estônia, 
Clement “Puppey” 
Ivanov é um 
jogador assíduo 
de DotA 2.

Os jogadores mais bem pagos dos e-sportOs jogadores mais bem pagos dos e-sport
5. Jang “MC” Min Chul
US$ 452.926 em 78 torneios
O coreano Jang Min Chul conseguiu ganhar seus US$ 
452 mil em apenas quatro anos competindo.
 
4. Oleksandr “XBOCT” Dashkevych
US$ 453.311 em 41 torneios
Oleksandr “XBOCT” Dashkevych é natural da Ucrânia 
e é um dos melhores jogadores do mundo de DotA 
2. Começou a jogar profissionalmente em 2011 e já 
acumulou US$ 450 mil.
 

3. Johnathan “Fatal1ty” Wendel
US$ 454.919 em 36 torneios

O primeiro jogador profissional do 
Ocidente, Johnathan Wendel é um 

americano que, ao contrário dos 
demais representantes desta lista, 
ganha dinheiro com FPS (jogos de 
ação em primeira pessoa). Graças à 
quantidade massiva de propaganda 
que ele faz, é provável que ele seja o 
gamer mais rico dessa lista.  

 
2. Danil “Dendi” Ishutin

US$ 455.615 em 43 torneios
Outro ucraniano, Danil “Dendi” Ishutin 

conseguiu o recorde de ganhar US$ 200 mil 
em apenas um torneio de DotA 2. Ele é o 

ocidental mais premiado do mundo dos 
e-sports.

1. LEE “JAEDONG” JAE 
DONG

US$ 519.086 em 52 
torneios.

O coreano Lee 
Jae Dong é 

considerado o 
maior atleta 
de e-sports do 
mundo.
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Jogos e linksJogos e links
• O MOBA é uma arena de batalhas on-
-line na qual um jogador controla um 
personagem. Dois times se enfren-
tam com o objetivo final de destruir 

a base do time inimigo. Cada personagem tem várias 
habilidades e consegue melhorá-las no decorrer do 
jogo para ajudar na estratégia da equipe para destruir 
a base adversária.

• DotA é o nome popular para o 
jogo Defense of the Ancients de-
senvolvido pela empresa Valve. Se 
classifica como um jogo MOBA. 

Em 2013, foi lançada sua nova versão – DotA 2, um 
pouco diferente da original, mas igualmente popular. 
DotA surgiu através de um outro jogo e acabou maior 
e mais conhecido que ele. Ultrapassou a marca de 7,9 
milhões de jogadores. O lucro do ano passado foi de 
US$ 80 milhões. Conheça mais em: 
http://www.valvesoftware.com/games/dota2.html
 

• O League of Legends, popu-
larmente conhecido como LoL, 
é um MOBA produzido pela 
empresa Riot Games. São 120 
personagens para o jogador 

escolher. Já foram registrados 7,5 milhões de 
usuários on-line ao mesmo tempo, com mais de 67 
milhões de usuários cadastrados. Desses, 27 milhões 
jogam todos os dias. No total, são gastos mais de 1,5 
bilhão de horas por mês em partidas on-line. O LoL 

faturou US$ 624 milhões no ano passado. Hoje em 
dia, a Riot é patrocinada pela Coca-Cola. Saiba mais: 
http://br.leagueoflegends.com/pt/

• Counter-Strike, ou CS, 
é um jogo de tiro em pri-
meira pessoa (FPS) joga-
do por duas equipes, 
contra-terroristas e ter-
roristas, em um número 
definido de rodadas, até 
que uma ganhe. A partida pode ser disputada em di-
versos mapas. A desenvolvedora do jogo é a empresa 
Valve. A primeira versão que popularizou o jogo foi o CS 
1.6. Hoje, a versão jogada é a CS: GO (Counter-Strike 
Global Offensive). Mais informações em: 
http://www.valvesoftware.com/games/csgo.html

• Street Fighter é uma série de 
jogos de luta. O jogador con-
trola personagens de 
diferentes partes do 
mundo, cada qual com 
seus golpes especiais. A 
série é da empresa Cap-
com. O primeiro jogo foi 
lançado em agosto de 1987. O último título, Ultra 
Street Fighter IV, é de 2014 e está sendo jogado com-
petitivamente. Para saber mais acesse: 
http://www.streetfighter.com/us/usfiv

Maracanazinho. Campeonato de LoL disputado no 
ginásio contou com a presença de 6 mil pessoas  

Mundial de LoL disputado em Los Angeles, nos Estados 
Unidos 

dIvulGação

dIvulGação
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