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Resumo

Propõe-se neste texto abordar jogos digitais sob o viés da biopolítica, uma vez que eles
agenciam tecnologias digitais e técnicas cognitivo-motoras para capturar seu usuário. Se um
jogo é estruturado por regras, são elas que condicionam a experiência do jogador, seja ela
relaxada ou tensa. Será feito um breve comentário acerca de casos onde jogar confunde-se
com trabalhar, sendo oportuna a mobilização de modelos de captura, noção utilizada por
Phil  Agre  para  caracterizar  o  processo  de  discretização  e  miniaturização  da  atividade
laboral. Os jogos a serem abordados compõem o inverso simétrico de modelos de captura,
na  medida  em que ao  contrário  do  que  Agre  descreve,  esses  jogos  propõem lógicas  e
procedimentos a serem internalizados pelos jogadores a partir de suas regras. Dessa forma,
torna-se possível abordar as regras dos jogos enquanto parte de uma gramática de ações.
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Introdução

É desnecessário deter-se sobre a importância econômica e cultural que jogos digitais

têm sobre as porções do globo por onde circulam capital e mercadoria. A ubiquidade deles,

ocupando os interstícios do cotidiano como nos jogos para dispositivos móveis, passando

pelos casos mais clássicos, como são os lançamentos para consoles de última geração, até

sua  corruptela  mais cínica,  como  é  o  fenômeno  chamado  gamification, atestam  tal

importância  sem que  seja  necessário  invocar  cifras  de  dez  dígitos.  É  justamente  nessa

diversidade de exemplos que este artigo parte de uma dicotomia para restringir seu objeto.

No lugar dos clássicos Huizinga e Caillois,  propõe-se considerar a provocação de  Allan

Kaprow:

A diferença chave entre jogar e brincar não pode ser ignorada. Ambas envolvem
livre fantasia e aparente espontaneidade, ambas podem ter estruturas claras, ambas
podem  (mas  não  precisam)  demandar  habilidades  especiais  que  aperfeiçoem  a
brincadeira.  Brincar,  no  entanto,  oferece  satisfação,  não  no  resultado  prático
pressuposto, como em alguma realização imediata, mas na participação contínua
sendo seu próprio fim. Escolher lados, vitória, e derrota, todas irrelevantes quando
se  brinca,  são  requisitos  fundamentais  do  jogo.  Quando  se  brinca,  se  é
despreocupado; em um jogo se é ansioso em ganhar. (KAPROW, 1993, p.122)

1 Trabalho apresentado no GP Games do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.

2 Mestrando do Curso de Meios e Processos Audiovisuais da ECA-USP, email: g  ustavohdenani@gmail.com.
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A distinção feita por Kaprow é persuasiva em propor um maior detimento sobre o

significado e a ambiguidade contidos em “brincar” e “jogar”. Pois jogar pode implicar em

brincar,  ou  seja,  pode-se  disputar  uma  partida  qualquer,  de  modo  que  os  participantes

tenham liberdade em mudar suas regras, suas condições de participação e de vitória. De

modo inverso, como aponta Kaprow, um jogo, a saber, uma atividade com regras fixas

acerca do modo como se joga e o modo como se atinge vitória e derrota, estão presentes em

atividades consideradas socialmente sérias. Por isso, não é estranho assistir a noticiários

cujos relatos de guerra, economia e política tenham agentes que se mobilizam dentro de

seus contextos como se fossem verdadeiros jogadores3. 

Assim, enfatiza-se aqui jogos que recaiam sobre essa última definição, mais  afim,

por exemplo, a jogos de futebol profissional do que a peladas disputadas num final da tarde

à praia, e no caso de jogos digitais, ao nicho dos eSports. Tratam-se de jogos que ganham o

estatuto de esporte  por exigirem do jogador uma performance de alto  nível  no que diz

respeito a capacidades cognitivas e motoras. As competições, que podem ser ao vivo, para

grandes plateias, ou  online, compreendem uma  teia de relações que se estabelece com o

aparato midiático, as tecnologias de comunicação e informação, publicidade e marketing de

produtos como periféricos de informática e bebidas energéticas. Por trás da performance e

do prestígio que o público atribui  aos jogadores,  emerge  uma determinada sociotécnica

cujas relações de poder merecem enfoque.

Em “Games  of  Empire”,  Nick  Dyer-Whiteford  e  Greig  de  Peuter  exploram em

vários exemplos os modos pelos quais jogos digitais  “borram as linhas entre trabalho e

brincadeira,  produção  e  consumo,  atividade  voluntária  e  exploração  precária,  em  uma

maneira  que  tipifica  o  exercício  sem  fronteiras  do  biopoder”4.  Biopoder  que  é

experimentado tanto no simulacro dos jogos5, quanto nos novos regimes de trabalho que

emergem na produção de conteúdo que os jogadores de Mario Maker realizam ao fazerem e

compartilharem novas fases por onde o encanador italiano da Nintendo deve percorrer ou

na acumulação intensiva de ouro (a moeda de  World of Warcraft) feita por  gold farmers.

Jogar  deixa  de  ser  uma  atividade  voltada  para  si  mesma:  ela  não  termina  quando  se

desconecta do servidor ou se desliga o computador, assim como mantém-se o progresso nas

contas e avatares dos usuários em forma de bens digitais como moedas, itens e personagens,

3Talvez por isso a teoria de John Nash seja a dos jogos, e não a da brincadeira. A escolha racional a ser feita pelas duas 
super-potências durante a guerra fria decidiria o poder delas sobre o planeta. Mais do que isso, a escolha delas decidiria 
sobre a própria existência de um planeta para ser governado.
4DYER-WHITEFORD, N; DE PEUTER, G. Games of Empire: Global Capitalism and Video Games. Minneapolis: 
Minnesota, University of Minnesota Press, 2009, p. XIX.
5Nas arquiteturas que constroem mundos como os de Grand Theft Auto 4 (Rockstar, 2008) e World of Warcraft (Blizzard, 
2004), mas também nos corpos possíveis que os habitam.

2



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016

mas também em intangíveis como a rede de amigos que se forma ou posições em rankings

no caso de jogos competitivos.

Interessa na abordagem deles o desenvolvimento do computador, e posteriormente,

do videogame,  como pivô nos processos de desterritorialização e reterritorialização que

caracterizam  o  capitalismo  pós-industrial.  Processos  diversos,  como  por  exemplo  no

console da Microsoft, o Xbox, em que a dupla de autores identifica sendo uma máquina de

guerra6 na apropriação do hardware e a pirataria do software feita por hackers, ou a guerra

de máquinas entre a Sony, Microsoft e Nintendo para decidirem qual console vai absorver a

maior porção do público hard core7. Tais processos têm em comum a produção e captura de

subjetividades maquínicas, sendo algo além da conquista de um mercado consumidor. O

caráter  maquínico  afasta-se  de  noções  calcadas  no  dualismo  sujeito-objeto,  ressaltando

assim  “os  componentes  moleculares,  as  potencialidades  não  individuadas,  intensivas,

subumanas  da  subjetividade,  assim  como  os  componentes  e  potencialidades  não

individuadas,  intensivas,  moleculares  da  matéria  e  das  máquinas.”8 Assim,  fluxos

descodificados de gestos, raciocínios e afetos são rearranjados dentro de cada arquitetura

que compõe um jogo, salientando-se assim o caráter ético que possui um desenvolvedor de

jogos digitais, a partir do arcabouço de técnicas que compõem o game design.

Ainda junto com Dyer-Whiteford e de Peuter, a conexão entre esse jogador-alvo e

os arranjos tecnológicos que compõem o console (por exemplo recursos multimídia como a

reprodução de músicas e filmes ou acesso à internet) têm um caráter íntimo, “sutilmente

inserido em nosso espaço pessoal e doméstico e mesmo carregado próximo de nossa pele,

respondendo às nossas habilidades e proezas.”9. Contrastando com os jogadores casuais, o

público  hard  core explora  as  regras  do  jogo  a  fim  de  desenvolver  suas  habilidades

incessantemente,  colocando-as  à  prova  nas  partidas  online.  Jogos  como  Counter  Strike

(Valve, 1999) e Starcraft 2 (Blizzard, 2010) são o ponto central onde a captura do público

6Trata-se do conceito mobilizado por Gilles Deleuze e Felix Guattari: Irredutível e exterior ao Estado, é um agenciamento
desterritorializante  e  descodificante.  Não se  trata  de  um  socius ou  de  uma  técnica,  mas  de  um agenciamento  entre
heterogeneidades  que  não  se  atém  a  uma  semiologia  ou  thélos,  mas  que  produzem  novas  linhas  de  fuga,  novas
subjetividades, representando assim uma ameaça à lógica conservadora e centralizadora do Estado.  Em DELEUZE, G e
GUATTARI, F. Mil Platôs, Vol. 5. São Paulo: Editora 34, 1997. 
7Segundo os autores, “trata-se do estrato demográfico bem reconhecido em marketing de jogos digitais: homens jovens
que  jogam  intensivamente,  com  renda  disponível,  que  adotam  novas  plataformas  de  hardware  cedo,  compram
aproximadamente  25  jogos  por  ano,  têm conhecimento  de  gêneros  e  convenções,  leem revistas  de  jogos  e  formam
opiniões, seja pelo boca-a-boca ou online, sobre jogos e máquinas.” Eles compõem a maior fatia do mercado, de modo que
conquistá-los pode decidir a sobrevivência de um console. Cabe também salientar que não é incomum a porção hard core
manifestar comportamento sexista e racista nas interações online. Em DYER-WHITEFORD, N; DE PEUTER, G. Games
of Empire: Global Capitalism and Video Games. Minneapolis: Minnesota, University of Minnesota Press, 2009, p. 80-
84. 
8LAZZARATO, M.  Signos, Máquinas, Subjetividades. São Paulo: n-1 Edições, 2014, p. 30.
9DYER-WHITEFORD, N; DE PEUTER, G. Games of Empire: Global Capitalism and Video Games. Minneapolis: 
Minnesota, University of Minnesota Press, 2009, p. 92.
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hard core é feita, entrelaçando mecânicas difíceis de se dominar e recursos suplementares

ao jogo, como ranqueamentos e recompensas simbólicas pela performance dos jogadores10.

A Política da Processualidade

Um jogo digital convida o jogador a investir-se com suas capacidades nos termos

dos  sistemas  de  regras  que  regulam  seu  funcionamento,  internalizando  suas  lógicas  e

produzindo-se com isso modos específicos de apreensão do espaço e do tempo. Apreensões

estas que reverberam em vetores discursivos afins ao modo de governo que caracteriza a

biopolítica, articulando corpo, economia e violência. Se regras são a unidade primeira para

se observar o funcionamento de um jogo e seus efeitos sobre o jogador, propõe-se aqui

deter-se criticamente  sobre elas,  oferecendo uma abordagem que contemple  a ética que

subjaz o game design.  

Em A Game Design Vocabulary, Anna Anthropy e Naomi Clark são enfáticas em

apontar que verbos são um tipo especial de regra, condicionando o diálogo entre o jogador e

o jogo. Tomando como exemplo um dos verbos mais comuns em jogos digitais, “atirar”: 

A regra: apertar o botão atira o Megablaster em frente a Janet a uma taxa
de  um raio  de  laser  a  cada  meio  segundo.  Porque  isso  é  importante?
Porque podemos usar regras para configurar as escolhas para os jogadores.
Uma escolha pode ser a respeito de se atirar com o Megablaster de Janet,
ou quando, ou onde. Se há uma duração de meio segundo entre os tiros –
talvez não soe como muito tempo, mas são anos quando você tem um robô
enlouquecido fazendo ruídos em sua direção – quais escolhas aquilo cria?
(ANTHROPY; CLARK, 2014, p.16)

Se as regras “moldam a experiência, as escolhas e as performances da jogadora”11,

os verbos, essa categoria peculiar de regra, têm um papel fundamental no quanto um jogo

pretende-se  uma  experiência  realista,  um  desafio  cognitivo-motor  ou  uma  narrativa

imersiva. Isso porque em um jogo de aventura, o verbo “atirar” pode ser menos útil que

“olhar”, enquanto que é fundamental em um jogo de tiro em primeira pessoa. Além disso,

as autoras argumentam que para um jogo ser interessante, essas regras devem possuir uma

relação entre elas. Tomando como exemplo o jogo Super Mario Bros. (Nintendo, 1985) as

autoras  afirmam que  “há  uma  forte  relação  entre  a  habilidade  de  Mario  em se  mover

horizontalmente – andar para a esquerda ou para a direita – e sua habilidade em mover

verticalmente  – pular.”12 O sentido das regras  e a sedução que um jogo pode provocar

dependem portanto do modo como se estabelece a relação entre elas. Relações que podem

10De certa forma, uma “gamificação” do jogo.
11ANTHROPY, A; CLARK, N. A Game Design Vocabulary. Addison-Wesley: Paris, 2014 p. 15.
12Ibidem, Idem, p. 17.
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ser  sinérgicas,  como  nos  movimentos  vertical  e  horizontal  de  Mario,  mas  também

mutuamente excludentes quando se atribui pontos de experiência a um personagem de RPG

ou toma-se uma escolha irreversível em uma narrativa.

Pode-se  pensar  essas  relações  em  termos  daquilo  que  Ian  Bogost  entende  por

processualidade. Isso porque Bogost aposta no efeito retórico que as regras do jogo têm

sobre o jogador na medida em que ele apreende o funcionamento do jogo. Tal efeito ganha

ainda mais peso quando parte do apelo nos jogos está na verossimilhança e no realismo.

Para Bogost,  isso quer  dizer  que  as  regras  contidas  em jogos digitais,  oriundas  da sua

programação, produzem um determinado discurso sobre o tema tratado pelo jogo. Assim,

tanto  os  pressupostos  físicos  (como  gravidade  ou  atrito)  quanto  os  morais  (como  por

exemplo a ausência quase absoluta de avatares crianças passíveis de serem agredidos ou

mortos  –  mesmo  em jogos  cujo  apelo  está  em ser  excessivamente  violentos)  inscritos

algoritmicamente nos jogos resultam em determinados discursos e enunciados. Ian Bogost

chama a execução computacional dessas regras de processualidade. Assim, 

para  escrever  processualmente,  deve-se  ser  autor  de  um  código  que
compele regras para gerarem algum tipo de representação, mais do que ser
autor  da  própria  representação.  Sistemas  processuais  geram
comportamentos  baseados  em  modelos  baseados  em  regras;  eles  são
máquinas capazes de produzir muitos resultados, cada qual de acordo com
os  mesmos  guias  gerais.  Processualidade  é  o  principal  valor  do
computador,  que  cria  sentido pela  interação  de  algoritmos.  (BOGOST,
2007, p.4)

Apesar  de  ser  um  termo  próprio  das  Ciências  da  Computação,  Bogost  lembra  que  a

compreensão  de  códigos  e  processos  não  é  tarefa  exclusiva  de  quem  lida  com

computadores,  mas  de  qualquer  pessoa  que  lida  com  máquinas,  sejam  elas  jurídicas,

políticas, urbanas. 

Se jogos digitais são executados a partir das complexas estruturas de códigos que os

compõem,  e  se  a  expressividade  que  eles  têm  se  dá  quando  o  jogador  investe-se

intelectualmente sobre esses códigos, decodificando-os e testando-os durante uma partida,

Bogost destaca a qualidade retórica que a processualidade tem ao mostrar o funcionamento

de sistemas, nem sempre claros, ao jogador. Um exemplo interessante destacado pelo autor

é o The McDonald's Videogame (Molleindustria, 2006), em que o jogador deve administrar

a rede de lanchonetes tomando decisões como usar hormônios de crescimento no gado para

suprir a crescente demanda, às custas da insatisfação de agentes de saúde passíveis de serem

subornados, entre outras possibilidades que confrontam o jogador ideologicamente a partir

da processualidade operada por ele e pela máquina.
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O foco de Bogost  diverge  do que  se pretende  alcançar  aqui,  pois  enquanto  seu

interesse está em jogos cuja processualidade retórica se dá de maneira mais frontal, ou seja,

de jogos persuasivos que podem fazer afirmações que falem através ou contra as visões de

mundo fixas de instituições como governos ou corporações, não se pensa em uma retórica

sobre o que o jogo coloca sobre o jogador. Pensa-se, isso sim, em uma processualidade que

não seja necessariamente  uma ferramenta  de investigação dialética  do jogador,  mas em

jogos cujas práticas e discursos possuam  "linhas de visibilidade e enunciação, linhas de

força,  linhas  de subjetivação,  linhas  de rachadura,  ruptura,  fratura,  as  quais  se  cruzam,

entrelaçam-se, algumas linhas se reproduzindo ou provocando a ascensão de outras, por

modos de variações ou mesmo mudanças na maneira que elas são agrupadas”13.

Junto com Lazzarato, ao afirmar que “a ação (tanto de Lênin quanto de um humilde

empregado da Fiat, dirá Pasolini), sendo a primeira e principal linguagem das pessoas e das

coisas, é a fonte de todas as outras formas de expressão”14, acredita-se no verbo enquanto

elo de ligação entre pessoas e coisas, humano e máquina, jogador e jogo. O modo como

esse elo é produzido, ou seja, o que um humano pode fazer com uma máquina, e o que esta

pode fazer com o seu operador, é uma manifestação contemporânea da gerência de corpos e

afetos.

Capturando Usuários: Gramáticas de Ação

Mais do que força de expressão, “captura” é um termo interessante pois remete à

mudança de paradigma sobre o modo como regimes de trabalho são implementados. Em

seu artigo intitulado “Surveillance and Capture”, Phil Agre explora aquilo que ele entende

como  modelo  de  captura  enquanto  uma  socio-técnica  de  produtividade  e  flexibilidade.

Trata-se de um conjunto de práticas computacionais visando auxiliar o funcionamento de

alguma  atividade,  seja  ela  serviço  telefônico  de  atendimento  ao  cliente,  rodovias,  ou

interfaces de computadores. Esse auxílio se dá pela elaboração de gramáticas de ação, que

são a esquematização de alguma série de atividades humanas, de modo a serem arranjadas

sequencialmente. Para tanto, há um processo cujas etapas envolvem análise (o estudo de

uma forma de atividade existente, identificando suas unidades fundamentais em termos de

alguma ontologia); articulação (a articulação dos modos em que essas unidades podem ser

amarradas juntas para formar uma verdadeiras extensões sensíveis da atividade); imposição

(a dotação de uma força normativa, geralmente pela via sociotécnica);  instrumentação (o
13DELEUZE, G. Michel Foucault: Philosopher. New York: Routledge, 1992, p. 162.
14LAZZARATO, M. Signos, Máquinas, Subjetividades. São Paulo: n-1, 2014, pp. 119-120.
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provimento de meios sociais e técnicos para a sua execução); e  elaboração (o registro da

atividade  capturada,  podendo  ser  armazenada,  inspecionada,  submetida  a  análises

estatísticas, etc)15.

A captura, portanto, não remete necessariamente a imagens de aprisionamento ou

coerção,  como  seria  de  se  pensar  em  regimes  disciplinares,  mas  às  próprias  práticas

humanas exercidas em alguma esfera social ou técnica. Submetidas à lógica computacional,

essas práticas tornam-se informação digital, e por isso ela pode ser manipulada pelas etapas

mencionadas acima, uma vez que são absorvidas pelo processamento computacional. Isso

permite que haja uma tendência sobre o aprofundamento da articulação e captura dessas

atividades. Em outras palavras, 

antigamente,  no  ciclo  de  vida  de  muitos  setores  de  serviços,  a  menor
unidade realmente replicável parecia ser o escritório individual, a loja, a
localização  da  franquia.  Mais  tarde,  na  medida  em  que  o  volume
aumentou, frequentemente tornou-se possível para as sedes desenvolver e
replicar  maiores  eficiências  em  localizações  ao  administrar  e  medir
variáveis de performance crítica em níveis individuais de departamentos,
balcão de vendas,  ou unidades  de estocagem.  E então a  redução bem-
sucedida de atividades-chave em seus elementos mais refinados permitiu
que McDonald's, Federal Express, Wal-Mart, Citicorp, Mrs. Fields, Pizza
Hut,  e  mesmo  a  Bolsa  de  Valores  de  Nova  Iorque  (New York  Stock
Exchange – NYSE) empurrassem a repetibilidade da unidade para níveis
cada vez menores de “micro administração (AGRE, 1994, p.107)

Dessa  forma,  pode-se  notar  um  movimento  em  direção  a  miniaturização  e

discretização tanto da atividade produtiva humana quanto da informação, de modo uma ser

intercambiável  por  outra.  Por  isso,  o  intento  de  Frederick  Taylor  em  implementar  a

administração científica na prática laboral pode ser visto como um processo análogo aos

adventos matemáticos e computacionais visando autonomizar cálculos complexos, que seu

contemporâneo, Charles Babbage, perseguiu16. Atividades artesãs cujos saberes repousavam

sobre a arbitrariedade do mestre, mas também fórmulas analíticas complexas passam a ser

desmembradas, dissecadas e rearranjadas seguindo as necessidades do administrador. Se no

século XIX (e no XX, com o fordismo)  esse processo era sinônimo de submissão  dos

nervos e músculos proletários a desígnios milimetricamente concebidos pelo administrador-

15Para os propósitos deste texto, optou-se por uma pequena simplificação desse processo. Para a exposição completa, ver
AGRE, P. Surveillance and Capture. Two Models of Privacy. Em Information Society. Vol. 10(2), 1994, pp. 107-108.
16De fato, apesar de serem reconhecidos por feitos aparentemente distintos, Babbage e Taylor tinham preocupações muito
similares no que diz respeito a racionalização tecnológica visando eficiência. Tanto o engenheiro americano quanto o
filósofo  e  matemático  inglês  eram proponentes  da divisão  de trabalho visando a  redução de custos  e  o  aumento  de
produtividade do capital humano. No entanto, é interessante notar que enquanto o mérito de Taylor esteve no estudo
minucioso do movimento corporal do trabalhador em uma determinada máquina, Babbage é lembrado pelas máquinas
diferencial  e  analítica,  capazes  de  realizar  cálculos  automaticamente.  Não  é  por  acaso  que  Taylor  é  indiretamente
mencionado por Foucault: “Na emergência da indústria de larga escala, encontra-se sob a divisão do processo produtivo, a
fragmentação individualizante da força de trabalho; as distribuições do espaço disciplinar geralmente garantiam ambos.”
Em  BABBAGE,  C.  On  the  Economy  of  Machinery  and  Manufactures.  Cambridge:  Cambridge  Press,  2009;
FOUCAULT, M. Discipline and Punish – The Birth of the Prison. Nova Iorque: Random House, 1995, p. 145.
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cientista, Agre argumenta que o modelo de captura, ao contrário, oferece um maior grau de

liberdade para a realização de diferentes ações de uma tarefa. Obviamente, isso se deve à

materialidade  molecular  dos  elétrons  e  bits  a  qual  tarefas  como  as  que  um  caixa  de

lanchonete  ou  um  operador  de  telemarketing  realizam,  são  traduzidas17.  Trata-se  de

gramáticas  de  ações  para  a  realização  de  tarefas  cuja  heterogeneidade  está  afim  ao

desenvolvimento tecnológico atual. Em jogos digitais pode-se observar gramáticas de ações

para além da mera lista de comandos que um jogador tem à disposição, considerando assim

as relações  entre  esses comandos,  os efeitos  que elas  provocam no andamento  de uma

partida, e sobretudo, o corpo produzido no usuário.

Pode-se notar que uma gramática de ações em modelos de captura e o conjunto de

regras que estruturam formalmente um jogo digital compartilham uma semelhança entre si.

Pois, se o processo apresentado por Agre extrai de uma atividade humana unidades básicas

de  tarefas  para  integrá-las  em  sistemas  de  informática,  são  também  em  sistemas  de

informática  que  a  estrutura  formal  de  jogos  digitais,  composta  por  regras,  é  elaborada.

Tendo pontos de partida tão distintos, as ações de um modelo de captura e as regras que

estruturam o funcionamento de um jogo têm em comum a abstração, seja de uma prática

humana,  seja de um mundo imaginário,  em relações lógicas e cálculos numéricos.  Essa

similaridade ganha força quando leva-se em conta a distinção entre brincar e jogar feita por

Kaprow: joga-se para se obter o melhor resultado, que em jogos digitais  competitivos é

alcançado pelo jogador que manipula no momento e na ordem correta os verbos (ou ações)

necessários. Certamente o escopo de Agre ao introduzir o modelo de captura restringia-se a

práticas econômicas e políticas em seu sentido clássico, ou seja, nas molaridades do Estado

e das corporações, nas políticas públicas que viabilizam a democracia e nas estratégias de

downsizing que  viabilizam o caixa  positivo  de uma empresa. Não obstante,  pensar  nas

regras-verbo propostas por Anthropy e Clark enquanto gramáticas de ação que compõem a

experiência do jogador podem servir de ponto de partida para que se mapeie o usuário que

emerge de sua relação com a máquina em sua escala molecular, composta pelos pequenos

procedimentos que o jogador executa, os movimentos sub-reptícios de suas mãos, dedos e

olhos, entre outras práticas.

Enfatiza-se, portanto, os fragmentos que compõem as mecânicas características dos

jogos  onde  o  esforço  repetitivo  e  de  caráter  cognitivo-motor  intensivo  predominam,

citando-se  aqui  algumas  possibilidades  de  análise:  a)  a  repetitiva  tarefa  de  treinar  um
17Tomando como exemplo um funcionário que desempenha a função de suporte técnico remoto (via telefone ou internet),
a sua gramática de ações está nas diferentes perguntas feitas ao cliente e quais respostas ou solicitações deve-se fazer a ele.
Por se tratar de dois seres humanos em relação,  é importante  ressaltar que a ordem dessas ações varia,  conferindo a
flexibilidade que caracteriza o modelo de captura.
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personagem e  coletar  ouro  que  caracteriza  MMORPGs como  World  of  Warcraft;  b)  o

cuidado em dar o último e fatal golpe nos  minions  que são gerados incessantemente no

mapa, garantindo assim pontos de experiência para personagens de MOBAs como League

of Legends (Riot, 2009) e DOTA 2 (Valve, 2013); c) as frações de segundo e os centímetros

em que um avatar de  Counter Strike: Global Offensive (Valve, 2012) espia um corredor

para detectar um oponente, ao mesmo que tempo que se expõe para isso; d) a contínua

execução  de  multitarefas  na  administração  bélica  em  Starcraft  2 (Blizzard,  2010),

competência esta medida em ações por minuto (APM). Todos esses exemplos engendram

uma capacidade cognitiva e motora dos jogadores em interpretar as informações que o jogo

coloca a eles, respondendo-as em tempo hábil para que se alcance a vitória. Em cada caso

há uma temporalidade específica, momentos que alternam entre espera atenta e a execução

frenética de ações, modo que os raciocínios e a manipulação do mouse e do teclado acabam

por produzir potencialidades distintas nos jogadores de cada um dos jogos.

Seja por questões culturais ou econômicas, como as que provocaram o surgimento

dos  eSports ou do  gold farming18, interessa aqui salientar que jogos digitais onde há um

nicho de jogadores  hard core representam uma oportunidade para a análise do arranjo de

regras que os compõem, sobretudo em seu sentido político. Isso porque ao explorarem os

limites  das  regras,  acaba-se por  expor  o que,  no final  de contas,  o  jogo exigiu  de  seu

usuário. A diversão e o prazer do jogo cedem lugar ao tédio de atividades repetitivas, à

tensão de mudar o foco constantemente para diversos pontos da tela, a objetivos que nunca

são plenamente alcançados. Não é por acaso que dois dos produtos cujas marcas circulam

em eventos e acompanham personalidades do meio são de energéticos e poltronas  gamer:

um usuário com cafeína em seu corpo produz mais e por mais tempo, que por sua vez deve

se sentar de modo ergonomicamente adequado (uma vez que espera-se um investimento de

várias horas contínuas), preservando sua postura.

18Trata-se de pagar uma pessoa para que ela treine seu personagem (o avatar) em um MMORPG. Em jogos
como World of Warcraft e Ultima Online (Origin Systems, 1997), treinar um personagem consiste em colocá-
lo em combate com criaturas do ambiente do jogo, controladas por inteligência artificial, derrotando-as. Ao
derrotá-las,  o jogador  é  recompensado com experiência (ou seja,  atributos medidos numericamente  como
força ou inteligência que podem ser aumentados) e ouro, a moeda do jogo. Para aqueles que têm interesse
principal em ter um personagem mais forte (para, por exemplo, duelar com outros jogadores em detrimento da
imersão nas narrativas oferecidas pelo jogo), essa atividade é repetitiva e entediante, uma vez que cada nível
de experiência exige progressivamente mais pontos, ou seja, mais batalhas entre o personagem do jogador e as
criaturas do jogo. Daí a motivação em se pagar alguém para tal atividade.
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Conclusão

Pensar acerca de gramáticas de ação em jogos digitais implica em inversões sobre

algumas  etapas  deste  processo.  Pois  se  os  modelos  de  captura  que  Agre  exemplifica

remetem à manifestação pós-industrial da despropriação do conhecimento e força laboral,

além do jogo de poder e resistência em se submeter a novas formas de produzir mais-valia,

desnecessário dizer que em jogos digitais não se trata de imposição ou resistência. Dessa

forma, se o processo de integração entre usuário e lógica computacional é o meio para o

escopo econômico ou político projetado sob uma determinada gramática de ação, em jogos

digitais  essa  integração  é  a  finalidade.  Problematiza-se,  portanto,  o  usuário  (jogador)

enquanto resultado dessa interação, pois sem ela não seria possível sequer especular acerca

de valores como diversão.

Por fim, uma análise desse tipo  possibilita que se indague a respeito de que tipo de

usuário espera-se resultar da interação reiterada com os jogos. Indagação que volta-se tanto

para  os  desenvolvedores  quanto  para  os  próprios  jogadores,  pois, enquanto  estes  são

disputados ferrenhamente (novas assinaturas para algum servidor de algum mundo mágico,

novos produtores dessa mercadoria tão preciosa e tão negligenciada que é a informação)

com gráficos de última geração,  diversas maneiras  de customização do avatar,  diversos

modos para se disputar quem é o melhor, sobra pouco espaço para que se indague o que

está em disputa quando se internaliza um conjunto de lógicas. Quando o atributo intangível

“diversão”  não  consegue  mais  justificar  o  sentido  das  regras,  é  inevitável  que  os

questionamentos desemboquem para os campos da ética e da política. Particularmente em

tempos que brincar é algo reservado às crianças e gamification é a última tecnologia para

justificar uma motivação injustificável para o trabalho, uma crítica acerca do que um jogo é

capaz de fazer é fundamental.
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