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Abstract— Este artigo tem o objetivo de discutir a noção de 

que os games são parte de uma interseção entre técnica e 

cultura, produzindo sentido, e assim criando novas 

representações socioculturais. Nossa hipótese, baseada em 

Walter Benjamin, é de que os elementos de repetição dos 

jogos têm a maior responsabilidade para a sua produção de 

sentido; ou seja, mais do que a assimilação de regras, ou 

expor o jogador ao conteúdo do jogo, acreditamos que a 

repetição de afetos, ações, espaços e narrativas é a causa da 

produção de sentido nos games. Assim, procuramos por 

elementos de repetição em três elementos básicos dos games: 

nos controles, que permitem as possibilidades de interação 

do jogador com o círculo mágico do jogo; nas interfaces 

gráficas e/ou de áudio, construídas para formar o círculo 

mágico; nas narrativas que produzem a imersão no mundo 

do jogo. 

Palavras-chave- Games. Produção de sentido. Repetição. 

I.  INTRODUÇÃO: JOGOS ELETRÔNICOS, JUSTAPOSIÇÃO 

ENTRE CULTURA E TECNOLOGIA 

A partir de uma perspectiva que pensa as tecnologias 
digitais como “(...) produto de uma sinergia entre o 
tecnológico e o social” [1], associando os 
desenvolvimentos computacionais com as perspectivas 
sociais/culturais/econômicas das suas épocas de uso 
elaboração e uso, parece-nos que foi inevitável a 
transposição de atividades lúdicas para o digital, já que, de 
acordo com Johan Huizinga [2], o jogo está presente na 
formação de várias das manifestações culturais da 
humanidade; conforme tratamos em trabalhos anteriores 
[3], os games estão até mesmo na origem da computação 
pessoal, a transformação dos dispositivos digitais em 
meios de comunicação, mais fáceis de serem utilizados por 
um público leigo, que atualmente é adotada em nossa lida 
os produtos computacionais. O próprio vocábulo utilizado 
para definir as atividades lúdicas digitais traz em si essa 
marca sinérgica entre tecnologia e humano: segundo o 
pesquisador italiano Francesco Alinovi [4] devemos olhar 
para palavra videogame (no original, videogioco) de forma 
morfológica, separando suas partes componentes, para um 
maior entendimento deste meio: então, videogame é vídeo 
+ game (jogo, em inglês). Desta forma, o video 
representaria as tecnologias de hardware envolvidas 
(principalmente de exibição dos gráficos em tela): o 
sistema de áudio e vídeo, o sistema de controle (que 
possibilita a interação), o CPU e o sistema de 
armazenamento de dados do jogo; já o game/jogo 
representaria o fluxo de informações que estão envolvidas 
em um jogo eletrônico, o software desse sistema: estão aí 
compreendidas a experiência lúdica em si, o microuniverso 

das regras e os seus modelos físicos próprios e/ou 
simulados, e os seus aspectos de entretenimento – ou seja, 
um morfema se refere à parte maquínica do uso de um 
game, e o outro, à experiência humana de jogo. 

Ao pensarmos nesta experiência humana de jogo, 
sabemos que esta não se encerra apenas na interação com 
este produto, mas também está presente em todos os 
aspectos que envolvem a lida com os games – aqui, 
fazemos referência a um dos produtos de entretenimento 
mais rentáveis do mundo, com um mercado próprio e 
consolidado. Porém, para além deste evidente sucesso 
comercial, a penetração cultural dos jogos eletrônicos fez 
com que seus produtos passassem a influenciar outras 
produções midiáticas: já há algumas décadas, games são 
usados como elementos importantes de produções 
transmidiáticas (por exemplo, na trilogia Matrix, 1999-
2003, que usou o jogo Enter the Matrix para contemplar 
elementos narrativos que ficaram de fora dos filmes), 
como inspiração em sua estrutura narrativa (Lola Rennt, de 
1998) e/ou visual (Scott Pilgrim vs. the World, 2010), ou 
até em obras que utilizam personagens de games em 
contextos diferentes do original (Angry Birds Toons, de 
2013, desenho animado baseado nos jogos de mesmo 
nome). O personagem Mario, criado pela Nintendo nos 
anos 1980, se tornou um grande símbolo do entretenimento 
contemporâneo, e autores como David Sheff [5] e James 
Newman [6] chegam a afirmar que, no final da década de 
1980 e início da década de 1990, Mario era mais 
conhecido pelas crianças norte-americanas do que o 
clássico personagem Mickey Mouse, de Walt Disney, 
mostrando o impacto cultural que os games passaram a ter 
após o seu surgimento.  

Assim, a partir de uma sua influência cada vez maior 
no mercado e nas próprias produções culturais em todo o 
mundo, os games passaram a ganhar destaque cada vez 
maior nas esferas políticas das sociedades. Desde o 
lançamento do polêmico Death Race (Exidy, 1976), jogos 
como Carmageddon (1997) geraram discussões em órgãos 
governamentais de diversos países sobre a representação 
de ações gráficas de violência em formatos de 
entretenimento; conforme explicitam Brad King e John 
Borland, 
 
Videogames provocaram ondas de preocupação em uma 
cultura tensa antes de Columbine. As atividades de 
entretenimento sempre foram o ponto focal de subculturas 
jovens underground, e como outras dessas formas de 
entretenimento -  as casas de bilhar, as casas de pinball, o 
rock´n´roll e até mesmo Dungeons & Dragons – jogos 
eletrônicos eram periodicamente suspeitos em uma cultura 
mais ampla, que não era familiarizada com eles  [7]. 
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Outra polêmica envolvendo a percepção política sobre 
os jogos eletrônicos aconteceu em março de 2013, quando 
Marta Suplicy, ministra de Estado da Cultura do Brasil, 
declarou publicamente que não considerava games como 
cultura, gerando protestos entre a comunidade gamer 
tupiniquim; tal declaração foi vista como um indicativo 
que o Ministério da Cultura brasileiro não mais apoiaria a 
produção local de games dentro de suas políticas públicas 
de desenvolvimento cultural, que abrangem o 
financiamento de produções em diversas mídias. Porém, a 
visão dos políticos de todo o mundo sobre os jogos 
eletrônicos não é de toda forma negativa: no início dos 
anos 2000, um gênero de advergame voltado para 
campanhas eleitorais foi utilizado, especialmente nos 
Estados Unidos e no Uruguai, com a finalidade de 
construir plataformas de divulgação de propostas e atração 
de novos eleitores [8]. Ou seja, até em esferas consideradas 
como “sérias” das sociedades, os jogos eletrônicos são 
pensados como meios de proposição e veiculação de 
ideologias e modos de vida, corroborando a ideia de Johan 
Huizinga [2], em sua obra Homo Ludens, de que a política 
tem também suas raízes no lúdico, como todas as 
atividades humanas. 

 

II. JOGOS E PRODUÇÃO DE SENTIDO 

Assim, se esta combinação entre técnica e cultura 
presente nos produtos de entretenimento contemporâneos 
tem o efeito de produzir sentido, criando novas 
representações sociais e culturais, os jogos eletrônicos não 
escapam a essa regra: o poder representacional dos games 
é potencializado pelas próprias características das 
atividades lúdicas, que supõem a aprendizagem e a 
exploração de suas regras formadoras, nos permitindo 
assim adquirir o conhecimento daquele mundo próprio do 
jogo, da brincadeira. Se voltamos para a mais famosa 
definição de jogo, elaborada por Johan Huizinga, veremos 
que 

   
O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida 
dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, 
segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 
obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de 
uma consciência de ser diferente da “vida quotidiana”. [9] 

 
E nesse espaço-tempo próprio do jogo, devemos 

aprender e agir de acordo com parâmetros, previamente 
estipulados, que determinam o que é possível ou não de ser 
feito dentro daquela atividade lúdica, a partir de costumes 
e comportamentos que devem ser compartilhados por 
todos os jogadores; para o pedagogo francês Gilles 
Brougère, “o jogo é o resultado de relações 
interindividuais, portanto de cultura (...) O jogo pressupõe 
uma aprendizagem social” [10]. É justamente devido a 
essa produção de sentidos que ocorre dentro do universo 
lúdico que Huizinga afirma ser o lúdico “(...) uma função 
significante, isto é, encerra um determinado sentido (...) 
Todo jogo significa alguma coisa” [11]. Para Jean Chateau 
[12], a atividade lúdica possui em si um conjunto de regras 
e padrões que, no momento do jogo, não são contestadas. 
Quando participamos do jogo, aceitamos implicitamente o 
universo que é criado por ele, ou seja, seu conjunto de 

regras e modos de ação, muitas vezes em detrimento do 
conjunto de hábitos e crenças do indivíduo. Assim, estar, e 
principalmente, agir no jogo é deixar-se cercar por um 
mundo de possibilidades representacionais. Inspirados 
então pelos autores citados acima, procuramos oferecer, 
em trabalho anterior, uma definição particular destes 
efeitos de sentido que a atividade lúdica pode provocar: 
 
Esta vivência proativa proporcionada pelo lúdico pode 
implicar na exploração, apropriação e/ou ressignificação 
de hábitos, habilidades e informações, o que pode ser útil 
para a apreensão de novas ideias pelos indivíduos que 
participam destas atividades, não só como realizadores da 
ação, mas também como seus espectadores. [13] 

 
Para exemplificarmos como essas questões são 

delineadas no mundo dos jogos eletrônicos, retomemos o 
exemplo do polêmico Carmageddon: esse game nos 
imerge em um universo pós-apocaliptico, inspirado em 
filmes como Mad Max (1979), no qual a violência é a 
regra de interação social mais importante; o jogador deve 
atropelar os transeuntes dispersos nas ruas para ganhar 
tempo e pontuação, que permitem a passagem para uma 
próxima fase, e logo se torna claro que, ao atropelarmos 
pessoas com requintes de crueldade, ganhamos mais 
recompensas. A violência gráfica de Carmageddon não é 
maior do que a demonstrada em filmes, desenhos 
animados e HQs desse mesmo gênero (por exemplo, os 
desenhos estudados por Denise Siqueira [14]), mas talvez 
ela se torne mais explicita por tornar o jogador um 
participante dessa ação – para jogarmos Carmageddon, 
temos que assumir a pele do motorista que vive nesse 
mundo distópico e violento, aprendendo como agir da 
forma mais cínica possível para sobreviver. Ou seja, 
quando estamos jogando esse game, assumimos outros 
conjuntos de crenças e hábitos, que não são 
necessariamente compartilhados pelo jogador fora do 
círculo mágico do jogo, mas que estão presentes naquele 
momento lúdico como parte dos objetivos necessários para 
o consumo daquele produto de entretenimento. 

 

 
 

Figura 1.  Carmageddon (1997): a violência como modo de agir no 

mundo do jogo. 

É nesta ação transformadora do jogador dentro do 
universo do game, com a devida assimilação de regras e 
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hábitos, que reside uma das principais diferenças dos jogos 
eletrônicos para outras mídias; para Alexander Galloway, é 
a partir da possibilidade de fornecer possibilidades de 
transformação do conteúdo exibido que os games se 
diferenciam de outros meios de comunicação: “se 
fotografias são imagens, e filmes são imagens em 
movimento, então os videogames são ações (...) Sem a 
participação ativa dos jogadores e das máquinas, os 
videogames vão ser apenas códigos computacionais 
estáticos” [15]. 

Assim, devido a esta característica peculiar dos jogos 
eletrônicos – a necessidade de uma ação transformadora na 
nossa interação com estes meios, que leva à assimilação e 
ao compartilhamento de hábitos e padrões de 
comportamento dentro do seu espaço-tempo particular – é 
que os jogos são considerados como construtores de 
sentidos e representações, podendo até ser utilizados para 
finalidades consideradas “sérias”, como os chamados 
serious games, categoria que abrange todos os tipos de 
jogos que não são prioritariamente voltados para o 
entretenimento, como os educacionais, os utilizados para 
treinamentos (em empresas, forças armadas etc.), e os 
games com temática política. Assim, jogos podem ser 
empregados até para o ativismo político mais radical, 
como o já clássico McDonald’s Video Game (2006), 
desenvolvido pelo coletivo italiano Molleindustria1. Este 
game se tornou conhecido pela crítica mordaz às empresas 
multinacionais do ramo alimentício, fazendo seu jogador 
destruir áreas de floresta nativa, criar gado geneticamente 
modificado, precarizar as relações de trabalho com seus 
funcionários, subornar políticos enquanto mantém 
campanhas de relações públicas, entre outras ações de 
caráter ético duvidoso. McDonald’s Video Game foi 
desenvolvido para expor uma suposta ideologia de trabalho 
da rede multinacional de alimentação, utilizando-se do 
poder representacional dos jogos eletrônicos, estando 
assim de acordo com o pensamento do seu principal 
designer, o acadêmico de game studies Paolo Pedercini: 
 
Eu não concordo mesmo [com a ideia de que os games não 
precisam possuir vinculações políticas], porque todos os 
jogos (especialmente [os jogos de simulação da] série Sim) 
são visões subjetivas do nosso mundo, são reflexões sobre 
as ideias e crenças do seu autor. Então, nossa afirmativa [o 
slogan do grupo] não é sobre fazer jogos que não são 
entretenimento, mas sim sobre desmistificar a neutralidade 
política dos produtos de entretenimento (“é apenas um 
jogo”), fazendo games cujo objetivo principal não é manter 
o jogador durante horas e horas na frente de uma tela. [16] 

 
Porém, de acordo com pesquisa empírica realizada por 

Camila Wenzel e Dimas Tadeu de Lorena Filho [17], a 
imersão provocada por este jogo específico, que nos 
compele a aceitar as ideias e regras que constituem o seu 
universo próprio, atrapalhou os participantes a entenderem 
a natureza crítica deste produto – ao assumir o papel do 
CEO do McDonald’s, agindo no game como supostamente 
seria sua ação no mundo real, não houve espaço para um 
momento de reflexão sobre as questões por trás das ações 
realizadas in-game, assumidas pelos participantes de forma 
integral, sem questionamentos. Segundo os pesquisadores, 

                                                           
1 http://www.molleindustria.org/ 

que desenvolveram seu trabalho com base na semiótica 
pragmaticista peirceana, “Para o efeito desejado, o ideal 
seria que o game fosse apresentado sob a ótica do ativista e 
não sob a do administrador da cadeia de lanchonetes” [17]. 
Desta forma, fica evidente que o design de um jogo 
eletrônico, especialmente aqueles criados para finalidades 
ditas “sérias”, como os games ativistas, deve levar em 
conta como a sua produção de sentido vai ser veiculada, 
tanto nas ações disponíveis para o jogador, quanto em suas 
imagens, sons e elementos de narrativa utilizados para 
criar o universo do jogo. 

 

 
 

Figura 2.  McDonald’s Video Game (2006): ativismo lúdico que não 
atende aos seus objetivos 

 

III. UMA POSSÍVEL METODOLOGIA DE ANÁLISE DA 

PRODUÇÃO DE SENTIDO NOS GAMES 

Portanto, de acordo com as explorações teóricas que 
realizamos anteriormente, podemos concluir que os todos 
os jogos eletrônicos contêm possibilidades de construção 
de sentido, sendo meios de construção e veiculação de 
ideias e hábitos, que talvez não sejam assumidos pelo 
jogador fora do círculo mágico, mas que necessariamente 
fazem parte da experiência lúdica. Daí, levantamos duas 
questões que particularmente interessam aos pesquisadores 
de games: como avaliar essas produções de sentido nos 
jogos eletrônicos? Quais os principais componentes dos 
games que podem ser levantados em uma pesquisa sobre 
este tema? Desenvolvemos então nossa hipótese, baseada 
nos escritos de Walter Benjamin sobre as brincadeiras 
infantis: os elementos de repetição presentes nos jogos 
seriam os principais responsáveis pela produção de sentido 
nos games. Para Benjamin, os hábitos da vida adulta se 
originam na brincadeira, e possuem certa ludicidade em si, 
mesmo depois que estes são assumidos pelo ser; e a 
brincadeira é o reino da repetição: “A essência da 
representação, como da brincadeira, não é ‘fazer como se’, 
mas ‘fazer sempre de novo’, é a transformação em hábito 
de uma experiência devastadora” [18] – ou seja, a mimese 
(nos moldes aristotélicos) não seria a principal 
característica da atividade lúdica  para o filósofo alemão, 
mas sim o ato de repetir constantemente os elementos da 
brincadeira, já que, “com efeito, toda experiência profunda 
deseja, insaciavelmente, até o fim de todas as coisas, 
repetição e retorno, restauração de uma situação original, 
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que foi seu ponto de partida” [18]. Deste modo, mais do 
que a assimilação de regras, ou a exposição do jogador aos 
conteúdos veiculados nos games, consideramos a repetição 
de afetos sensoriais/emocionais, ações, espaços e 
narrativas, ao longo de suas fases e/ou espaços, uma 
possível responsável pela produção de sentido neste tipo 
de jogos.  

Então, como seria uma análise da produção de sentido 
nos games, considerando, de forma benjaminiana, que a 
repetição é o elemento primordial da construção de hábitos 
e (re)significações? Utilizando elementos comuns às mais 
conhecidas propostas metodológicas de estudo dos jogos 
eletrônicos (por exemplo, [19]; [20]), poderemos buscar 
estratégias de repetição, utilizados para produzir sentido, 
em três elementos básicos dos games: 

a) nos comandos, ou seja, em todas as 
possibilidades de ação permitidas ao jogador no universo 
do círculo mágico – isso inclui tanto os comandos 
efetuados por meio dos controles (joysticks), acionados 
com os dedos da mão, quanto os comandos efetuados a 
partir de movimentos corporais (movimento de dedos, 
mãos, braços e pernas), que podem ser realizados em 
dispositivos que permitam esse tipo de interação, como 
consoles, celulares e tablets.  

b) nas interfaces gráficas e sonoras construídas nos 
jogos eletrônicos: sabemos que a adoção das tecnologias 
informacionais em larga escala só pôde acontecer por meio 
da criação de aplicativos visuais, que servem como 
“facilitadores” das complexas linhas de programação para 
os usuários leigos; esses facilitadores são as interfaces, que 
transformam os dados digitalizados em imagens e sons 
passíveis de serem facilmente apreendidos – segundo 
Steven Johnson [21], a nossa relação com as interfaces é 
semântica, caracterizada por significado e expressão. Nos 
games, as interfaces sonoras/gráficas são utilizadas para 
construir o universo do círculo mágico, produzindo o 
ambiente no qual a ação vai se desenrolar. 

c) nas narrativas: nem todo game possui uma linha 
narrativa - especialmente os chamados puzzles, nos quais a 
resolução dos problemas apresentados é o único conteúdo 
veiculado pelo jogo. Porém, muitos games possuem 
personagens e plots que são partes fundamentais da sua 
ação, e o entendimento da situação inicial, do 
desenvolvimento, do clímax e do seu desfecho são 
fundamentais para a criação do círculo mágico e das 
atividades que são permitidas nele. 

 
Portanto, a nossa metodologia tem como objetivo 

avaliar os seguintes aspectos do jogo, sequencialmente, a 
partir dos seguintes parâmetros: 

 Etapa 1: descrever quais as ações/comandos 
permitidos no game, e suas consequências dentro 
do círculo mágico; 

 Etapa 2: descrever como as interfaces gráficas e 
sonoras são construídas (suas cores, imagens, 
sons, personagens, texturas etc.), e como estes 
elementos ajudam a construir o círculo mágico, 
desenvolvendo afetos/emoções no jogo;   

 Etapa 3: descrever quais são os elementos da 
narrativa do jogo (sua situação inicial, 
desenvolvimentos etc.), procurando entender 
como as ações in-game modificam a narrativa; 

 Etapa 4: a partir dessas descrições, avaliar quais 
os sentidos que emergem no ato de jogar o game. 
 

Para uma pesquisa-piloto dessa metodologia, com o 
objetivo de realizar uma breve demonstração de como 
seria uma pesquisa realizada nestes moldes, escolhemos 
dois jogos casuais, sendo um voltado para o ativismo 
político e outro disponível comercialmente: Tamatipico 
(2003), da desenvolvedora italiana Molleindustria, e 
Airport Scanner (2012), da empresa estadunidense Kedlin 
Company. A categoria de jogos casuais foi escolhida pela 
“flexibilidade” desse tipo de games [22], que necessitam 
de pouco tempo e habilidade para serem jogados, e são 
desenvolvidos para todos os tipos de jogadores, desde 
aqueles que não se identificam com a cultura digital até os 
jogadores hardcore, que dedicam muito tempo para 
desenvolver suas habilidades no jogo. 

 
3.1. Tamatipico: jogo que discute relações de trabalho 
 
Tamatipico, um game para computadores lançado 

gratuitamente em 20032, foi um dos primeiros jogos da 
desenvolvedora ativista italiana Molleindustria, mesmo 
coletivo que criou o irônico McDonald’s Video Game. Em 
Tamatipico, o jogador assume o papel de um operário cuja 
única função em sua fábrica é apertar parafusos de 
máquinas, sempre sendo alertado para aumentar a sua 
produtividade cortando horas de lazer e descanso. O 
jogador pode escolher entre três telas, cada uma delas 
representando um espaço que faz parte do dia-a-dia do 
trabalhador: seu local de trabalho (a fábrica), seu local de 
descanso (um gramado) e um local de lazer (em uma sala 
de TV). Caso o jogador falhe na tarefa de também 
proporcionar lazer e descanso ao seu trabalhador, o 
personagem entra em greve, apenas terminando sua 
demanda ao ser atendido, ou sofre um acidente industrial, 
terminando o jogo.  

As ações/comandos que o game permite aos seus 
jogadores são simples: trocar de telas para ir trabalhar ou ir 
para os locais de descanso e lazer. A troca de telas é 
efetuada por meio de botões presentes na parte inferior da 
tela, que são acionados com um clique do mouse. Ao 
apertar o botão “Stat”, que fica acima dos demais, o 
jogador tem acesso a estatísticas do trabalhador: dias 
decorridos, percentuais de “energia” e “felicidade”, 
produção (quantos parafusos apertados) e pontuação total 
do jogo. A pontuação do jogo só é aumentada quando o 
trabalhador é levado à fábrica – atividades de lazer e 
descanso não são contabilizadas. Quando o botão “x” é 
clicado, o trabalhador cai em um buraco negro, encerrando 
Tamatipico.  

Já em relação às interfaces gráficas/sonoras de 
Tamatipico, observamos que a tela de jogo é desenhada 
para se assemelhar à tela de um Tamagotchi, com o seu 
formato oval e colorido. O personagem principal do game, 
vestido com macacão azul e chapéu vermelho, também 
parece fazer referência a outro conhecido produto 
midiático: Mario, o conhecido mascote da Nintendo (FIG. 
3). Na parte superior da tela, são apresentados um relógio 
(na parte esquerda) que contabiliza a passagem do tempo, 
mas que não possui nenhuma funcionalidade direta no 

                                                           
2 Disponível em http://www.molleindustria.org/en/tamatipico/ 

SBC – Proceedings of SBGames 2019 — ISSN: 2179-2259 Culture Track – Full Papers

XVIII SBGames – Rio de Janeiro – RJ – Brazil, October 28th – 31th, 2019 753



jogo, e um demonstrador (na parte direita) de como o 
personagem está sendo produtivo – essa porcentagem, que 
cresce rapidamente no início do game, vai se tornando 
mais lenta com o tempo, indicando uma maior dificuldade 
para atingir metas de produção posteriores. São 
apresentados poucos sons em Tamatipico, sendo o barulho 
da produção na fábrica o mais ouvido – é este um som 
metálico, maçante, que contribui para a sensação de tédio 
no momento do trabalho. Contudo, os efeitos sonoros da 
tela do lazer (na qual o trabalhador fica apenas sentado em 
frente ao seu televisor) também podem ser considerados 
enjoativos, pois se tratam de ruídos repetitivos, agudos, 
como se fossem vozes humanas em uma multidão.   

A narrativa de Tamatipico é extremamente simples, 
constituindo-se apenas do seguinte texto, que aparece 
quando a página do jogo é acessada: “Tamatipico é o seu 
típico trabalhador flexibilizado virtual: ele trabalha, ele 
descansa, e ele se diverte quando você quer. Aumente sua 
produtividade, mas preste atenção à sua energia e à sua 
felicidade, porque ele pode entrar em greve ou se 
machucar”3. A partir dessa situação inicial, não há maiores 
desenvolvimentos no game: ou o personagem continua 
trabalhando, descansando, se divertindo sem parar, 
adquirindo um ritmo programado de vida, ou ele se 
machuca e termina o jogo, ou entra temporariamente em 
greve. Nunca é dado um nome para o personagem, dando 
uma maior sensação de impessoalidade ao seu jogador. 

Assim, a partir desses elementos descritos, podemos 
perceber que Tamatipico é uma crítica mordaz às 
mudanças nas relações trabalhistas, e ao produtivismo 
exacerbado que permeia até os aspectos da vida privada 
dos trabalhadores – discussões estas que estavam em pauta 
na Europa do início dos anos 2000, época do lançamento 
deste game. O personagem de Tamatipico é tratado da 
mesma forma que um tamagotchi - temos que atender 
constantemente suas necessidades emocionais e 
fisiológicas – representando uma desumanização desse 
trabalhador, que não tem direito nem a um nome, ao 
contrário dos bichinhos virtuais, ou mesmo do encanador 
Mario, que lhe empresta o formato das roupas. Com o 
tempo, este jogo se torna maçante, até mesmo irritante, 
como que tentando demonstrar como seria a vida de um 
operário flexibilizado, que não possui horas fixas de 
trabalho, precisando retornar à produção a qualquer 
momento para cumprir suas metas. Deste modo, 
Tamatipico parece discutir a “escravização” do trabalhador 
pelas suas atividades econômicas e sociais, um processo 
que é ferozmente criticado pelas correntes pós-marxistas 
italianas, nas quais os participantes do coletivo 
Molleindustria militam. Se comparado ao McDonald’s 
Video Game, Tamatipico parece ser mais eficaz em seu 
objetivo de alertar sobre a desumanização provocada pelos 
processos de produção do capitalismo tardio. 

 

                                                           
3 Livre tradução de: “Tamatipico Is Your virtual flexworker: He 

works, he rests, and he has fun when you want him to! Raise his 

productivity but pay attention to his energy and his happiness 

because he could get injured or strike”. 

 
 

Figura 3.  Tamatipico (2003): jogo que critica o capitalismo tardio. 

 
3.2. Airport Scanner: vigilância tecnológica nos céus 
 
Airport Scanner é um jogo para dispositivos móveis 

(tablets e celulares de diversas marcas) que foi lançado em 
2012 pela produtora independente estadunidense Kedlin 
Company. Em Airport Scanner, o jogador assume o papel 
de um agente de segurança de aeroportos, responsável por 
fiscalizar as bagagens dos passageiros. As malas são 
passadas em um scanner de raios-x que mostra todos os 
conteúdos presentes dentro dela, para que o agente 
identifique itens que possam comprometer a segurança do 
voo (como revólveres, bombas, facas etc.) ou objetos raros 
que estão sendo contrabandeados, ganhando certas 
quantias de dinheiro conforme a quantidade de itens 
confiscados. O jogador começa o game sendo treinado em 
um aeroporto sem nome, passando posteriormente a 
trabalhar em cidades como Honolulu, Las Vegas, Chicago, 
Aspen e Londres. Ao final de cada fase, sendo bem 
sucedido em suas buscas, o jogador tem acesso a um 
minijogo, no qual os passageiros apreendidos com objetos 
ilegais são levados à justiça – o agente de segurança deve 
então escolher qual o tipo de acusação (“justiça fácil”, 
“justiça justa” e “justiça dura”) que será aplicada ao 
infrator, passível de pagamento de multa. 

As ações/comandos disponíveis em Airport Scanner 
são poucas: o jogador deve escolher qual a fase em que 
quer jogar, e quando se depara com a fila de passageiros, 
deve deslizar rapidamente o dedo na esteira de bagagens 
para levá-las ao raio-x, observando os conteúdos 
apresentados. Caso haja algum item ilegal na mala, o 
jogador deve apertar a tela onde o objeto está localizado, 
permitindo assim que a bagagem seja aberta, e o 
passageiro infrator apreendido. Posteriormente, com o 
acumulo do dinheiro ganho nas vistorias, o jogador pode 
comprar mais aparelhos e outros dispositivos que ajudam 
na sua tarefa, aumentando a velocidade da esteira ou 
marcando previamente malas que contenham itens 
proibidos. Em fases posteriores, o jogador também deve 
controlar a fila de passageiros, dando prioridade de vistoria 
à tripulação dos voos e aos passageiros de 1ª classe. 
Quando o jogador falha em apreender no máximo quatro 
itens, a fase termina, sendo obrigatória a sua repetição para 
o avanço no jogo. 

As interfaces gráficas e sonoras de Airport Scanner 
deixam bem claros os objetivos e a ambientação do jogo: 
os personagens (agentes de segurança) vestem roupas de 
estilo militar parecidas com as utilizadas por essa classe de 
trabalhadores, e os passageiros se vestem de forma similar 
aos usuários de transporte aéreo; há o uso de filas para a 
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organização dos passageiros para a revista, em uma 
verossimilhança com o que ocorre em aeroportos de todo o 
mundo (FIG. 4); o raio-x emite sons e cores semelhantes 
aos dispositivos reais; e a pontuação feita pelo agente após 
o final das fases é medida usando distintivos com os 
dizeres “TSA” 4 . Porém, há o uso de certo humor 
exagerado nos gráficos, notado especialmente quando um 
passageiro é apreendido – ele leva um soco dos agentes, 
colocando-o para fora do ambiente de embarque. A música 
de fundo, presente em todos os momentos do jogo, parece 
pretender ser relaxante, dando a impressão de atividades de 
viagem turística. 

 Em relação a sua narrativa, não há elementos no jogo 
que construam uma história consolidada: de acordo com os 
acontecimentos em Airport Scanner, conseguimos 
entender que o jogador é um agente de segurança iniciante, 
que vai desenvolvendo suas habilidades e se capacitando 
para trabalhar em aeroportos mais movimentados e/ou 
importantes. Mesmo no site oficial do game 5 , a única 
menção à história do jogo é breve e superficial: “Junte-se à 
TSA, e ajude a proteger os céus! Sua missão é operar um 
scanner de raios-x para bagagens em alguns dos mais 
movimentados aeroportos dos Estados Unidos, e 
identificar corretamente centenas de itens ilegais que 
passageiros tentam levar a bordo...”

 6.  
Desta forma, torna-se fácil deduzir que Airport 

Scanner faz menção às medidas adotadas pelo governo dos 
EUA para a segurança do transporte aéreo estadunidense 
após os acontecimentos de 11 de setembro de 2001; deve-
se evitar o perigo, estar vigilante o tempo inteiro para 
garantir uma boa experiência de voo aos passageiros. O 
uso de humor em algumas situações, como, por exemplo, 
na expulsão dos passageiros apreendidos da área de 
embarque, pode ser visto como uma ironia ao rigor 
extremo dessas revistas, ou como uma maneira suave de 
apresentar a punição a esses criminosos, que depois são 
ainda julgados financeiramente, de acordo com a 
gravidade de sua ofensa criminal. Ao adotar imagens e 
símbolos referentes aos agentes da TSA, mesmo que de 
forma irreverente, Airport Scanner deixa uma dúvida no 
ar: é esse jogo uma crítica aos severos procedimentos de 
segurança adotados nos aeroportos estadunidenses, ou um 
game que reforça a necessidade da vigilância eletrônica 
nos ambientes públicos? Há poucas pistas no jogo que 
possam validar qualquer uma dessas afirmações, portanto, 
Airport Scanner traz em si essa dubiedade ideológica, 
ficando a cargo do seu jogador entender qual é a 
verdadeira mensagem passada pelo seu círculo mágico. 
 

                                                           
4 TSA é a sigla para Transportation Security Administration, 

agência do governo estadunidense criada em resposta aos 

ataques de 11 de setembro de 2001, e que é responsável pela 

segurança dos passageiros de transporte aéreo nos EUA.  
5 https://www.airportscannergame.com/ 

6 Livre tradução de: “Join the TSA and help protect the skys 

[sic]! Your mission is to operate a baggage X-RAY scanner at 

some of America’s busiest airports and correctly identify 

hundreds of illegal items passengers try to bring on board…”. 

 
 

Figura 4.  Airport Scanner (2012): ironia ou paranoia em nome da 

segurança aérea?. 

IV. CONCLUSÃO 

Neste presente trabalho, procuramos entender que os 
games fazem parte de uma junção entre técnica e cultura, 
presente nos produtos de entretenimento contemporâneos, 
com o efeito de produzir sentido, criando novas 
representações socioculturais. Os games operam sentidos a 
partir de sua própria natureza constitutiva: ao participamos 
de qualquer atividade lúdica, passamos a aceitar 
implicitamente o seu círculo mágico, ou seja, as regras e 
modos de ação que são próprios desse jogo, muitas vezes 
adotados em detrimento do conjunto de hábitos e crenças 
do jogador; estar e agir na atividade lúdica é sempre estar 
cercado por um mundo de possibilidades de representação. 
Assim, propusemos uma metodologia de análise desta 
representação que se apresenta inerente ao game, baseada 
nos principais elementos constitutivos de um jogo 
eletrônico: seus comandos/ações, suas interfaces gráficas e 
sonoras, e seus elementos de narrativa. As breves análises 
exploratórias realizadas com os jogos Tamatipico e Airport 
Scanner nos permitiram observar quais as representações 
presentes nesses games, que emergem ao longo da 
atividade lúdica: no caso de Tamatipico, percebemos que 
esse jogo é uma crítica aos processos produtivos do 
capitalismo tardio, utilizando-se da metáfora do bichinho 
virtual Tamagotchi para criticar a desumanização e a 
flexibilização do trabalhador contemporâneo; já no caso de 
Airport Scanner, torna-se claro que o game faz referências 
à paranoia pela segurança aérea nos Estados Unidos nos 
anos posteriores aos ataques de 11 de setembro, mas não é 
possível destacar se o jogo é uma paródia a esses métodos 
de ação, ou se ele reforça o pensamento de que é 
necessário o investimento em máquinas e pessoal para esse 
tipo de trabalho. Portanto, acreditamos que possamos ter 
conseguido, mesmo que em uma forma sucinta, evidenciar 
uma hipótese de como se dão os processos de produção de 
sentido nos jogos eletrônicos; em suas formas e ações, os 
games podem veicular qualquer tipo de mensagem, 
demonstrando que são partes importantes das culturas e 
sociedades humanas. 
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