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Resumo 

 

Neste artigo fazemos uso do conceito de objeto evocativo como forma de melhor 

compreender e pensar o fenômeno dos jogos digitais. Resultado do contato de Turkle com o 

pensamento francês, o conceito recorre à compreensão de Barthes (1957) de que, se 

significam algo, mesmo os objetos se tornam discurso, ou de Foucault (1966), de que as 

coisas, como a linguagem, escondem e manifestam seu próprio enigma. Os objetos, assim 

compreendidos, são companheiros de nossas vidas emocionais e catalisadores do pensar. 

Tomamos Certeau (2000) e Mannovich (2002) no intuito de situar o objeto evocativo como 

produto da cultura e capaz de sobre ela retroagir, modificando-a – similarmente à relação 

entre lúdico, sociedade e cultura, conforme Huizinga (1938).  

Propomos, finalmente, quatro diferentes instâncias de compreensão do jogo como objeto 

evocativo e trabalhamos no intuito de identificar suas particularidades. 
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1 - Introdução: can a computer make you cry? 

  

Em 1983 a Electronic Arts, hoje uma das maiores companhias no mercado 

mundial de jogos digitais, publicou em diversos veículos (dentre eles a revista Scientific 

American) um anúncio que chama atenção como peça visionária. Iniciando com a pergunta 
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“pode um computador lhe fazer chorar?”
4
, através do anúncio a companhia se propunha ir 

além de onde os desenvolvedores de software prévios foram, se propunha a ser uma 

associação não apenas de programadores ou desenvolvedores, mas de artistas eletrônicos, 

com o objetivo comum de explorar o enorme potencial do computador. O anúncio continua 

com a afirmação de que os computadores têm nos ensinado muito sobre nós mesmos e, em 

uma auspiciosa alusão a McLuhan (1967) – embora sem citá-lo diretamente – conclui que, 

dentre esses ensinamentos, está que as distinções tradicionais entre arte, educação e 

entretenimento nem sempre se aplicam. 

De certa forma o anúncio trazia algumas das mesmas indagações de Turkle 

(1984) em sua obra publicada um ano depois. Pode um computador nos fazer chorar? Pode 

um software nos ajudar a conhecer-nos melhor? Pode um jogo afetar quem somos e mudar 

a forma como pensamos? Neste artigo tomamos o trabalho de Turkle (1984; 2007) como 

seminal, e seu conceito de “objeto evocativo” como um potencializador de nossa 

compreensão sobre os jogos digitais. 

 

2 - Conceito de objeto evocativo 

 

O conceito de objeto evocativo de Turkle possui uma matriz derivada de seus 

estudos doutorais na França, nos quais, ao final da décade de 1970, frequentou os 

Seminários de Lacan, Barthes, Foucault e Lèvi-Strauss. Turkle, assim, recorre ao 

pensamento francês, como a compreensão de Barthes (1957) que, se significam algo, até 

mesmo os objetos se tornam discurso, ou a de Foucault (1966), de que as coisas, em si, 

escondem e manifestam seu próprio enigma, assim como a linguagem. Os objetos, desta 

forma compreendidos, funcionam como companheiros de nossas vidas emocionais (através 

deles nos conectamos com nós mesmos, com aqueles que nos cercam, com nossas 

memórias e sentimentos) e como catalisadores do pensar. Em nossa relação com os objetos, 

o pensamento e os sentimentos são indissociáveis: pensamos com os objetos que amamos e 

amamos os objetos com os quais pensamos (TURKLE, 2007).  

Se as consequências das tecnologias e objetos tecnológicos não se concentram 

apenas em seus aspectos práticos, não afetam apenas as tarefas que realizamos, mas 

também como pensamos (TURKLE, 1984), o objeto evocativo possui poder de atração e 

nos conecta a idéias e pessoas. Possui, em nossa vida, papéis que são múltiplos e fluidos. 

                                                 
4 No original, “can a computer make you cry?” 
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Em Evocative Objects, Turkle (2007) menciona seis categorias de objetos 

evocativos, de acordo com o que suscitam nos indivíduos aos quais estão atrelados: 

 

a) De criar e brincar
5
; 

b) de disciplina e desejo; 

c) de história e troca; 

d) de transição e passagem; 

e) de luto e memória; 

f) de meditação e nova visão. 

 

A autora, entretanto, reconhece que tal listagem não é exaustiva, e outras 

possibilidades existem além destas. 

Do ponto de vista conceitual, tanto uma arqueologia como uma história da idéia 

de um objeto evocativo, que possui a capacidade de produzir representações significantes 

na mente do ser humano, se constituem em um expediente exemplar. Podemos falar do 

ponto de vista psicanalítico (FREUD, 2013, LACAN, 1995) e/ou antropológico 

(MALINOWSKI, 1976) de sua vinculação com a teoria do animismo totêmico. Podemos 

ainda evocar as suas perspectivas sociológicas (ADORNO, 2008; FOUCAULT, 1966) 

dentro de uma sociedade moderna e pós-moderna, incluindo suas possibilidades recursivas 

nos modos de agregação social e produção de valor. Ao mesmo tempo, a partir da história 

das mentalidades (CERTEAU, 2000; MANNOVICH, 2002), podemos situá-lo como um 

objeto cultural que, produto da cultura, retroage sobre aquela, modificando-a. 

Considerando a perspectiva psicanalítica (Freud, 2013 e Lacan, 1995), o 

conceito de objeto dialoga com o conceito de objeto evocativo de Turkle. Se pensarmos em 

termos psicanalíticos, um objeto evocativo seria aquele objeto que é capaz de produzir 

representações significantes na mente de um dado sujeito, o que significa que ele se 

encontra em um posição determinada, dentro da matriz de objetos com os quais o sujeito 

interage.  

Investido de aspectos catexicos e pulsionais (em Freud) e ocupando um lugar 

dentro de uma rede de significantes (Lacan), o objeto evocativo permite termos acesso ao 

modo como o sujeito se relaciona com o mundo, a cultura e suas relações subjetivas. Lacan, 

leitor de Manilowski, irá discutir a perspectiva imaginariamente simbólica apresentada pelo 

                                                 
5 “Of design and play” no original. Uma categoria que, devido às características e sentidos de suas palavras componentes, 

ultrapassam o escopo prometido por  sua versão traduzida. 
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antropológo de que, quando o aborígena do Pacífico Sul coloca uma máscara totêmica de 

leão, ele não representa o leão, mas é o leão, o que nos coloca a questão de que neste 

momento, o objeto significante (objeto evocativo) produz a reificação da identificação na 

formação de uma identidade provisória
6
.  

Mannovich (2002), por outro lado, seguindo a perspectiva da história das 

mentalidades com Certeau (2000), traz a ideia de um objeto cultural digital que, em sendo 

um produto da cultura, retroage sobre a própria cultura resignificando-a. Nesse sentido, 

objetos-culturais-digitais, tais como o WhatsApp, frutos de necessidades de comunicação 

em smartphones, acabam por ressignificar os próprios processos de comunicação na cultura 

redimensionando esta última -  e o mesmo poderia se dizer em relação aos games - ou pelo 

menos é o que Mannovich irá indicar em seu estudo sobre Myst e Doom. 

 

3 – As instâncias do jogo digital 

 

Em The Second Self, Turkle (1984) mostra-se majoritariamente interessada no 

computador e seu poder evocativo. Em The Evocative Objects (2007), a autora foca a maior 

parte de sua atenção em objetos, de certa forma, mais “concretos”, com um menor interesse 

no digital. Cronologicamente situada entre ambas, sua obra Life on the Screen (1995) 

aponta possíveis motivos para essa mudança de interesses.  

Se, originalmente, a autora mostrava certo maravilhamento pela relevância do 

computador, não apenas pelo que pode fazer, mas pelos sentimentos que é capaz de 

despertar; se buscava, na relação da tecnologia com a cultura, um posicionamento entre os 

extremos do determinismo tecnológico e da compreensão da tecnologia através meramente 

dos símbolos a ela atribuídos (TURKLE, 1984), tal perspectiva passa a ser, em maior 

escala, temperada por certo temor ante as possíveis consequências de nossa relação com os 

computadores. Os espaços digitais tornam-se, para ela, representantes da desconexão com o 

mundo, apresentam um risco de sedução ante a uma fantasia mais real que a realidade, um 

meio onde há perda do real (TURKLE, 1995). 

É necessário, então, apaziguar essa tensão. O jogo digital, assim como o 

computador e os espaços digitais, não representam lugares onde o real se perde, onde nos 

desconectamos de nós mesmos, ao contrário, representam uma adição ao real, não uma 

dissociação do mesmo. De acordo com a visão proposta por Wertheim (2001), a 

                                                 
6 Também Caillois (1958) vem a falar de relação semelhante. 
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geometrização do espaço dos séculos XIV ao XVII teria criado uma imagem de mundo 

onde a totalidade do real se apresenta manifesta no “reino físico”. O espaço digital vem, 

então, recuperar nossos laços com os espaços não-físicos, espaços com os quais temos forte 

ligação histórica e cultural (conforme demostram as noções do espaço da alma 

medievalista, do espaço ideal de Platão ou mesmo do espaço dos sonhos de populações 

tribais nativas australianas), ajudando a explicitar as dimensões não-físicas da essência 

humana, sem, contudo, perder a conexão com o espaço físico. Por conseguinte, o jogo 

digital, atuaria, de certa forma, como lugar de reencantamento com os espaços-não físicos. 

Huizinga (1938) descreve que jogo “se processa e existe no interior de um 

campo previamente delimitado”, sendo “um intervalo em nossa vida cotidiana” um “círculo 

mágico”; Caillois (1958) oferece seu suporte à idéia ao descrever o jogo como uma 

atividade essencialmente “separada: circunscrita dentro de limite de tempo e espaço 

previamente definidos e fixados”. Porém, como Berger e Luckmann (1966) sugerem, a 

consciência humana é capaz de mover-se através de diferentes esferas de realidade, e o 

mundo consiste de realidades múltiplas. O círculo mágico, então, constitui uma fronteira 

porosa e possui o potencial de se comunicar com as realidades circundantes 

(CASTRONOVA, 2005; SOARES, 2009; TAYLOR, 2006), incluindo a realidade “maior”, 

a da vida cotidiana. O jogo digital, por conseguinte, opera em instâncias diversas, opera em 

diferentes esferas de realidade. 

Assim, ao menos quatro instâncias seriam possíveis na realização do jogo 

digital como objeto evocativo: 

 

a) A máquina; 

b) o objeto material, concreto. 

c) o jogo em si; 

d) o objeto no jogo. 

 

Nos subtópicos a seguir adereçamos algumas das características de cada uma 

dessas instâncias. 
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3.1 – A máquina 

 

O computador, o console, o gabinete, o joystick: esta é a forma, em maior parte, 

como Turkle (1984) adereçou a questão originalmente. Embora faça uso direto apenas do 

termo “computador”, em determinados momentos do texto fica claro que a autora trata de 

algo mais que um computador pessoal no sentido como o pensamos hoje, mas que usa o 

termo como guarda-chuva para mencionar máquinas mais especializadas – como os 

gabinetes de arcade ou os consoles de videogame.  

O computador se mostra como um objeto projetivo, no que age como 

condicionante, para a realização de outras coisas. Como Turkle (1984) coloca, vemos o 

computador como “parceiro em uma grande variedade de relacionamentos”. Mais que um 

meio projetivo, porém, é também um meio construtivo, onde as experiências se moldam ao 

usuário, atua como espelho da mente e permite a construção e exploração de mundos 

privados. 

Apesar de, nesta instância, ser objeto físico, o computador se apresenta de 

forma opaca no que se refere ao seu funcionamento: ao abri-lo e olhar seus componentes, 

não é óbvio seu funcionamento, não se adequa, ele, às analogias que eram suficientes para 

explicar os objetos não-digitais. Ante à analogia com os processos mentais, porém, 

argumenta Turkle (1984), o computador torna-se compreensível, o que resulta em nossa 

percepção dele em termos psicológicos. 

 

3.2 – O objeto material, concreto 

 

Esta é, provavelmente, a instância mais próxima da forma como são tratados os 

objetos evocativos nos trabalhos mais recentes de Turkle (2007). Nesta instância, o objeto 

evocativo deixa de ser a máquina que faz o jogo ser possível e torna-se seu suporte físico 

direto (como ou cartucho ou disco onde está armazenado) ou mesmo outro objeto 

pertencente à esfera do jogo, mas externo a ele (como um manual de instruções, ou um guia 

de jogo). Seja como for, o objeto está definitivamente atrelado ao jogo digital.  

Fahey (2016) exemplifica a instância ao deixar perceber sua relação com o The 

Legend of Zelda original. Ao contemplar a versão japonesa, que veio em um disquete, 

chama-o de “tedioso pedaço de plástico amarelo”, longe da presença “majestosa” da versão 

americana: um cartucho dourado que recebeu de seu pai no natal de 1987. Embora o jogo 
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fosse o mesmo que ele “conhece e ama”, o cartucho dourado pertence à sua história pessoal 

de uma forma que a versão japonesa não consegue alcançar. Não é apenas The Legend of 

Zelda que se torna evocativo, seu suporte material. 

 

3.3 – O jogo em si 

 

Além da materialidade imediata da máquina que o faz funcionar, além de seu 

suporte físico, encontramos o jogo propriamente dito, que, como artefato cultural, é passível 

de refletir quem somos e onde e como vivemos.  

Como atestam Huizinga (1938) e Caillois (1958), o jogo não pode ser reduzido 

apenas aos seus componentes físicos/materiais, abarca uma séries outros fatores menos 

paupáveis, e nem por isso menos reais. O jogo digital é um aglomerado, consiste de 

história, elementos visuais e sonoros, regras e mecânicas, sistemas de funcionamento, 

código, personagens – entre outros elementos – mas também da disposição do jogador em 

aceitar e respeitar tais elementos, de fazer parte ele também do mundo de jogo.  

Ao entrar na realidade do jogo, o jogador sabe que aquele mundo pré-existia à 

sua representação nele: a realidade apresenta-se como já objetivada, contendo uma gama de 

pressupostos específicos, tal qual ocorre com o mundo da vida cotidiana. Por outro lado, o 

modo de existência do jogo (LATOUR, 2011) depende de nós. Oferece, como identifica 

Crawford (2003) um “fascinante paradoxo [...] que proporciona ao jogador perigosas 

experiências que são absolutamente seguras”.  

Ao jogar, fazemos parte do jogo, que se manifesta como um domínio de 

exploração psicossocial (WERTHEIM, 2001) e um espaço de forte potencial poético 

(PETRY A., PETRY L., 2012). Da mesma forma, o jogo acaba se tornando parte de nós: 

Johnson (2005) demonstra uma vertente dessa capacidade ao explicar como, por meio do 

aprendizado colateral, absorvemos, ao jogar jogos digitais, padrões mentais que mudam a 

forma como pensamos.  

 

3.4 – O objeto no jogo 

 

Já discutimos, previamente, que os jogos digitais possuem um mundo e uma 

realidade que, embora não sejam os mesmos de nossa vida cotidiana, estão neles contidos. 
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Nesses espaços de jogo encontramos ainda outros objetos, e é deles que se trata esta última 

instância. 

Em seu ensaio “A story about a tree”, Koster (1998) relata um fragmento de sua 

experiência como jogador “de um dos vários MUDs
7
 que existem na internet”. Havia um 

sentimento de que a guilda
8
 de Koster, os Norse Traders, uma das mais populares e 

conhecidas do jogo, estava, pouco a pouco se desfazendo. Os membros foram se dando 

conta do afastamento de Karyn, a fundadora da guilda, mas não dedicaram a isso nenhuma 

atenção imediata, pois como Koster coloca, “você sabe como as coisas nos mundos online 

são: as pessoas não deixam o jogo, elas apenas falham em aparecer”. 

Após dois meses de ausência, alguns jogadores se decidiram a buscar notícias e 

se deram conta que ela havia falecido em um acidente de carro. Pessoas que não entravam 

no jogo há meses ouviram a notícia e compareceram ao funeral digital organizado pelos 

Norse Traders e demais amigos de Karyn do MUD. Criaram um “Jardim da Memória” para 

ela. Plantaram uma árvore. Colocaram uma placa: “Em memória de Karyn”. Modificaram o 

código do jogo para que os objetos deixados no Jardim tivessem persistência no mundo, 

deixando o lugar repleto de flores, caixas de chocolate e pedaços de papel com poemas.  

No final, Koster afirma, o jardim e a árvore serviram não apenas como 

memorial para uma pessoa querida, mas como um marco de quando os jogadores de um 

mundo online se deram conta que aquilo tudo não era “apenas um jogo”, que os laços 

sociais que lá construíam eram reais.  

Em um outro exemplo, James (2008) relata sua experiência ao encontrar o que 

acredita ser o objeto mais antigo então existente no Second Life: uma bola de praia criada 

por Phillip “Linden” Rosedale
9
 antes do lançamento do jogo. Em um mundo virtual que se 

destacava pela quantidade de objetos produzidos pelos jogadores, e também pela alta 

frequência de modificação que estes faziam nas áreas do mundo, James define seu encontro 

com o objeto “como encontrar Rosebud”, o trenó de Charles Foster Kane (CIDADÃO, 

1941). 

 

                                                 
7 Do inglês “Multi-User Dungeon”, (ou, posteriormente “Multi-User Domain”), gênero de jogo online puramente textual, 

desenvolvido inicialmente em 1978 por Roy Trubshaw e Richard Bartle na Universidade de Essex, Inglaterra.  

 
8 Associações de jogadores que possuem (de forma mais ou menos estruturada) uma hierarquia. Ao contrário dos 

“grupos”, que tendem a durar apenas algumas horas ou partidas, as guildas se pretendem a persistir por períodos de tempo 

mais longos, indo além das durações das partidas, durando, muitas vezes anos. Acabam adotando um caráter maior de 

comunidade. No Brasil, não é incomum serem chamadas também de “clãs”. Para um maior aprofundamento nos diversos 

tipos de organização de jogadores em mundos virtuais, cf. Taylor (2008). 

 
9 Fundador do Linden Lab, empresa responsável pelo desenvolvimento do jogo Second Life. 
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4 – Observações finais 

 

Os jogos digitais têm a possibilidade de atuar como simulações especulativas de 

outros mundos e de nossa realidade. Constituem-se ferramentas de exploração do eu, de 

nossa sociedade e dos laços que formamos. Estando conectados à nossa cultura 

contemporânea, podemos, através deles, aprender mais sobre o homem em si, bem como 

seu tempo. Da mesma forma, uma maior compreensão de nós mesmos, pode resultar em 

jogos mais relevantes.  

Sendo um o jogo digital fenômeno complexo, acreditamos que o conceito de 

objeto evocativo pode nos ajudar a compreender melhor ao menos algumas de suas 

múltiplas características e também nossa relação com eles. De maneira alguma 

pretendemos, neste artigo, sermos definitivos ou exaustivos quanto à questão. Muito pelo 

contrário, consideramos nossa abordagem como uma exploração ainda inicial.  
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