
O
s jogos eletrônicos fazem parte do cotidiano da 

sociedade há mais de 30 anos e abordá-los como 

uma temática nova não condiz exatamente com a 

verdade. O fato que tem despertado inúmeros estu-

dos acadêmicos é o crescimento avassalador dos consumidores 

e do desenvolvimento tecnológico que contribuem para tornar os 

games um poderoso meio de comunicação, com investimentos 

i nanceiros superando, por vezes, a indústria cinematográi ca.

Até 2009, o setor de games gerou US$ 60,4 bilhões anuais e a 

previsão é de este número chegar a US$ 70,1 bilhões até 2015. Os 

números são tão expressivos que nos Estados Unidos as indús-

trias movimentam quase tanto dinheiro quanto Hollywood. No 

Brasil, conforme dados da distribuidora NC Games, o mercado, 

ainda incipiente, proporcionou R$ 950 milhões em 2010. Levanta-

mento divulgado pela Atrativa – Real Games Latam – revela que 

46 milhões de brasileiros acessam frequentemente a internet, 

desses, 35 milhões são jogadores ativos, sendo 83% homens e 

69% mulheres, ambos com a mesma média de tempo por sema-

na, 10,7 horas. Pessoas de todos os níveis sociais e proi ssional-

mente ativas aumentam o consumo deste setor, contrariando a 

ai rmação de que o grupo é formado por sedentários e obesos. 

Também foi registrado que, apesar de a pirataria ser uma realida-

de inegável, 34% dos gamers brasileiros compram jogos on-line. 

Jogos eletrônicos na mira 
da discussão acadêmica

No mundo, a cada cinco jogadores de games, dois são do sexo 

feminino, segundo estatística do site “Online Education”. A faixa 

entre 18 e 49 anos corresponde a 49% de todos os gamers do 

mundo, enquanto os jogadores acima de 50 anos equivalem a 

26% deste total e o percentual de usuários com menos de 18 anos 

é o menor, 25%.

DESAFIO DE MERCADO
Compreender esse fenômeno como oportunidade é o maior e 

mais urgente desai o. Para isso, é preciso entender o funciona-

mento e as características tecnológicas e de quais maneiras in-

l uenciam tanto a cultura, como a economia, a educação e outras 

áreas do conhecimento contemporâneo. Explorar essas experiên-

cias estéticas, que dão vida à soi sticada forma de comunicação 

sensorial, integrando linguagens, é um desai o já abraçado por 

múltiplas correntes intelectuais de todo o mundo. Duas verten-

tes de estudos dos jogos eletrônicos são bastante conhecidas: a 

narratologia, para a qual os videogames têm elevado potencial 

para a criação de narrativas; e a ludologia, linha para a qual as 

narrativas são incompatíveis com os games, sendo esses essen-

cialmente lúdicos. Baseada nessas linhas de pesquisa, a jornalista 

Júlia Pessoa, sob orientação da doutora em Comunicação pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Marta de Araújo 

Pinheiro, escreveu sua dissertação de mestrado: “Videogames 

ESTUDAR AS POTENCIALIDADES COMUNICACIONAIS DOS GAMES E SUAS INFLUÊNCIAS SOBRE A SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA SÃO OBJETO DE ESTUDO PARA PESQUISADORES DA UFJF 
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JORNALISTA JÚLIA PESSOA SALIENTOU COMO 
FUNDAMENTAL, EM SEU TRABALHO, ANALISAR 

OS GAMES ABORDANDO TANTO O ASPECTO 
NARRATIVO QUANTO O LÚDICO
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como Narrativas Interativas: integração de gameplay e narrativi-

dade na análise de Red Dead Redemption”, defendida no primeiro 

semestre de 2011, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Ressaltando a importância de desenvolver estudos mais con-

sistentes sobre esse tema, o trabalho baseou-se na análise do 

potencial narrativo dos jogos. O corte feito por Júlia salientou 

como fundamental analisar os games, abordando tanto o aspec-

to narrativo quanto o lúdico, esse, diretamente ligado à ação do 

jogador, ou seja, incorporar as duas correntes teóricas à anali-

se, já que a narratividade nos videogames é diretamente ligada 

ao gameplay. Para Marta, “o fundamental é que a Universidade 

não ignore esse fenômeno comunicacional. Estimular outros tra-

balhos e a interdisciplinaridade do tema é um viés importante 

para compreender a trajetória e poder antecipar os rumos desse 

mercado e suas inl uências na sociedade e na comunicação, para 

melhor aproveitá-lo”. 

O jogo escolhido para análise é o Red Dead Redemption, que, 

segundo Júlia, é um típico exemplo de game, cujo elemento nar-

rativo é construído a partir de ações desempenhadas pelo joga-

dor e materializadas no interior do jogo por meio de um avatar, 

agregando todas as características das “narrativas interativas”.

A Comunicação Mediada por Computador (CMC) vem modii can-

do a sociedade em seus mais diversos níveis, contribuindo para 

a coni guração de novas formas de se comunicar e se expressar, 

tendo os aparatos tecnológicos como instrumento. O jogo ana-

lisado no trabalho tem, conforme a autora, um viés narrativo e 

interativo muito forte. Além da história, i o condutor do game, ou-

tras ferramentas disponíveis fazem com que cada jogador possa 

construir o seu i nal. As ações do gameplay resultam em reações 

pré-programadas do sistema. O crescimento do potencial intera-

tivo nos jogos está intimamente ligado ao desenvolvimento tec-

nológico. Novos recursos instigam o jogador a dedicar cada vez 

mais tempo a esta diversão, trabalhando, também, com recursos 

criativos, dando aos gamers possibilidades de ações alternativas, 

caracterizando uma história mais personalizada. Segundo estudo 

da Universidade de Rochester, no Reino Unido, jogos eletrônicos 

podem ajudar seus usuários a tomar decisões mais rapidamente. 

E, apesar de mais rápidas, as decisões não são menos exatas.

NARRATIVA INTERATIVA
A conjugação de narratividade e interatividade dá aos games um 

diferencial em relação ao cinema e aos romances, já que permi-

te não só a criação das histórias no imaginário do jogador mas, 

também, sua participação ativa no enredo construído no mundo 

i ccional, ampliando suas possibilidades de experimentação com 

tramas mais complexas. Muitos jogos, conforme a dissertação, 

são utilizados como instrumento de trabalho por proi ssionais da 

Educação e da Saúde. Com isso, se antes estes jogos eram con-

cebidos como mero entretenimento, atualmente constituem um 

campo de estudo vasto para inúmeras áreas do conhecimento, 

desde as mais óbvias como a Informática e a Ciência da Com-

CENAS DO JOGO “RED DEAD REDEMPTION” 
QUE SERVIU DE BASE PARA A DISSERTAÇÃO DA 

MESTRA JÚLIA PESSOA

TESES E  DISSERTAÇÕES 

18

IM
A

G
EN

S
: R

O
C

K
S

TA
R

 G
A

M
ES

/D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



“O fundamental é que a Universidade não ignore esse fenômeno comunicacional, 
estimular outros trabalhos e a interdisciplinaridade do tema é um viés importante para 
compreender a trajetória e poder antecipar os rumos desse mercado e suas infl uências 
na sociedade e na comunicação, para melhor aproveitá-lo”

Marta Pinheiro - professora da Pós-graduação em Comunicação da UFJF

putação até estudos nas áreas de Psicologia, Educação Física, 

Pedagogia, e outras.

Estudiosos do assunto discutem uma questão que parece primor-

dial, reverter o ataque simplista aos games, como abordado no 

artigo “Game é Cultura”, do jornalista Hermano Vianna: “Vivemos 

um tempo em que deputados ou juízes, com base num achismo 

barato, produzem leis e jurisprudências que adorariam nos impor 

um mundo sem jogos eletrônicos”. Outra preocupação é em re-

lação ao espaço nas grandes mídias destinado à divulgação dos 

jogos eletrônicos: “A maioria dos jornais praticamente ignora a 

centralidade evidente dos games em nossa vida cultural. Um fes-

tival de cinema, mesmo decadente, recebe páginas e páginas de 

cobertura, mas eventos de games como o ‘E3’ i cam isolados no 

caderno de informática, como se fossem de interesse especializa-

do, tecnologia sem arte”, ai rma Vianna, concluindo que “chegou 

a hora de levar os jogos eletrônicos a sério. Alguns criadores de 

games não são só grandes artistas, mas também grandes pen-

sadores, que têm acesso privilegiado à complexa sensibilidade 

contemporânea, como pouca gente tem”.

MÚLTIPLOS DESAFIOS
Explorar as potencialidades dos games não é preocupação so-

mente para a Comunicação. Aproveitar a penetração desta mídia 

digital e estudar qual a inl uência que ela tem na mente huma-

na representa um desai o também para o universo educacional. 

Saber por que um jogo longo, complexo e difícil é motivador, 

tornou-se importante objeto de pesquisa. Imbuídos com o de-

sai o de envolver a investigação universitária nessa discussão, 

professores da Pós-graduação em Educação (PPGE) da UFJF 

se dedicam ao tema.  É o caso da pesquisadora Adriana Bruno 

que junto a seu orientando Pedro Henrique Benevides estão de-

senvolvendo estudos baseados nos conceitos de Marc Prensky. 

Abordar a dicotomia “nativos digitais” e “imigrantes digitais” 

ajuda a compreender que os estudantes de hoje mudaram de 

forma radical. Assumir que os chamados “nativos digitais”, ou 

seja, novos estudantes que dedicam a maior parte de seu tem-

po às novas tecnologias, pensam e processam informações de 

forma diferente de seus predecessores, os “imigrantes digitais”, 

representa uma barreira para os proi ssionais da Educação. A 

ideia de sabedoria digital, ressaltada por Prensky e abordada no 

estudo de Adriana e Benevides, constrói desai os para o debate 

acadêmico – “a sabedoria que surge do uso da tecnologia digital, 

garantindo acesso a poderes cognitivos além de nossas capaci-

dades inatas e a sabedoria em utilizar essa tecnologia na melhoria 

de nossas capacidades”. 

O estudo de Júlia Pessoa teve como base o trabalho da pesqui-

sadora suíça Marie-Laure Ryan, atualmente radicada nos Estados 

Unidos e professora residente da Universidade do Colorado. Ma-

rie-Laurie, teórica da literatura, defende a presença forte das nar-

rativas nos jogos eletrônicos, mas ressalta que o papel do jogador 

deve ser levado em consideração, caso contrário, a narrativa seria 

reduzida ao patamar dos romances. Em entrevista concedida a 

Júlia, diz que “se os jogos tendem a evoluir como forma de arte, 

eles devem despertar interesse narrativo”. Com o crescimento do 

interesse pela história, afastando-se do padrão narrativo estere-

otipado da saga do herói – os jogadores deverão se concentrar 

mais no enredo, e menos na vitória e em derrotar o adversário, e 

este é o início de uma apreciação estética, ai rma a pesquisadora.

Prever o futuro dos games não é uma missão fácil, com o avanço 

tecnológico as possibilidades são ini ndáveis. Porém, Marie-Laure 

ressalta o quanto é fundamental lembrar que os games são for-

tíssimos produtos comerciais, caros para serem criados, havendo 

uma tendência de usar a mesma fórmula repetidamente para ga-

rantir o sucesso i nanceiro. “O objetivo das empresas que desen-

volvem os jogos eletrônicos é lucrar”, completa a pesquisadora.
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