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Resumo

Discute-se aqui algumas metáforas e metonímias geoconceituais utilizadas no 
desenvolvimento de um jogo móvel de localização construído para ser jogado com tablets 
no Jardim Botânico de Porto Alegre. O referencial teórico aporta-se na teoria da metáfora 
conceitual, na cognição inventiva e na teoria autopoiética para reflexão a respeito das 
possibilidades de construção de sentido no agenciamento entre espaços físicos e digitais. 
Mediante a cartografia das telas que jogadores usam para jogar no Jardim Botânico, 
advogamos que os jogadores precisam coordenar suas ações de modo a apoiar-se em sua 
própria corporalidade como componente dos sistemas semióticos do meio circundante e da 
tela do tablet a fim de produzir espacializações na linguagem, isto é, sentidos sobre os 
espaços, que lhe permitam jogar efetivamente, deslocando-se entre o território físico e o 
digital.

Palavras-chave: processos de aprendizagens; jogo móvel de localização; espacializações; 
corporalidade; metáforas conceituais.

Introdução: Um Dia no Jardim Botânico

 Este trabalho é um recorte da tese de doutorado em andamento Linguajando com 

tecnologias móveis (GOMES, 2016), desenvolvida no âmbito do projeto de pesquisa 

Processos de aprendizagem e jogos locativos (MARASCHIN, 2013), do NUCOGS (Núcleo 

de Políticas e Ecologias Cognitivas), grupo de pesquisa vinculado aos programas de pós-

graduação em Informática na Educação e Psicologia Social e Institucional da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Faz interface com as ciências da comunicação na medida em 

que adota tecnologias de informação e comunicação, como tablets, aplicativos e sistemas de 

geolocalização, como tecnologias cognitivas ou da inteligência (BRUNO, 2003; LÉVY, 

1998), moduladoras da cognição e agenciadoras de processos de aprendizagem.
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 Tendo por objetivo o estudo de processos de aprendizagem com tecnologias móveis, 

o grupo de pesquisa NUCOGS desenvolveu, ao longo do ano de 2013, um jogo móvel de 

localização para ser jogado no Parque Jardim Botânico de Porto Alegre. O processo de 

construção do jogo foi feito pelos pesquisadores através de encontros semanais, realizando 

visitas ao parque para aprender sobre sua geografia e instalações e utilizá-las na 

programação do jogo. 

 O jogo desenvolvido foi intitulado Um Dia no Jardim Botânico. Nele, os jogadores 

são convidados a circular pelo Parque Jardim Botânico com tablets, a fim de cumprir 

missões. As missões dizem respeito ao plantio de mudas e sementes digitais, que devem ser 

coletadas em locais específicos do território do parque através do mapa que aparece na tela 

do tablet, junto a outros itens necessários ao plantio. Para cumprir as missões, os jogadores 

devem localizar, no mapa que aparece em sua tela, as áreas nas quais devem ser plantadas 

as mudas e sementes coletadas, combinando a semente ou muda com o local adequado, por 

exemplo, a semente de orquídea deve ser plantada no orquidário, a muda de ipê precisa ser 

plantada na região dos ipês. Quando conseguem cumprir as missões, os jogadores ganham 

pontos, os quais podem ir acumulando indefinidamente, visto que o jogo possui um final 

aberto. Os jogadores podem competir por pontos ou jogar cooperativamente, 

compartilhando itens e sementes entre si.

 Depois de pronta, a versão beta do jogo foi testada com crianças e jovens de 8 a 16 

anos, a partir da parceria com uma ONG e com uma escola de ensino fundamental por meio 

de oficinas como dispositivo de pesquisa-intervenção (MARASCHIN, 2013; GAVILLON 

et al., 2014; MARASCHIN & GOMES, 2015). Neste trabalho, relato minha própria 

experiência de jogá-lo durante algumas oficinas, cartografando (AMADOR; FONSECA, 

2009) metáforas e metonímias conceituais que detectei na tela do jogo e que orientaram 

meus percursos pelo Jardim Botânico. Para tanto, passo à discussão de algumas 

perspectivas teóricas que contribuíram para a reflexão. 

Teoria Autopoiética e Cognição Inventiva
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 Segundo a teoria autopoiética (MATURANA & VARELA 1980; 1995), o que 

caracteriza os seres vivos como tais é sua capacidade de autoprodução. Autopoiese vem do 

grego, significando produzir a si mesmo. A teoria foi desenvolvida pelos neurobiólogos 

Humberto Maturana e Francisco Varela, os quais questionavam-se sobre os modos de 

funcionamento dos seres vivos ao perceber que sua ação no mundo sempre se dava a partir 

de sua estrutura biológica e não fazendo referência a uma realidade externa e independente.

 Ao invés de continuar no caminho da ciência biológica de sua época, a qual 

explicava o fenômeno da vida através de listas de características dos seres vivos que sempre 

acabavam deixando algum de fora, como a mula, por exemplo, que é viva mas não pode se 

reproduzir, os pesquisadores se voltaram para a cognição e, por meio de observações que 

fizeram em estudos da percepção e da consciência, questionaram-se sobre seu papel nos 

fenômenos biológicos.

 A partir desse questionamento, chegaram à conclusão de que os sistemas vivos têm 

por característica principal produzirem a si mesmos e a seus próprios componentes através 

do acoplamento com seu nicho ou meio circundante. Isto já ocorre desde organismos 

unicelulares, os quais interagem com seu nicho e a ele se acoplam a fim de manterem sua 

autopoiese. Eles desenvolvem uma barreira ou membrana que os distingue de seu nicho 

mas permite que empreendam trocas com ele, que podem ser químicas, energéticas, 

materiais. Por meio dessas trocas, são capazes de se manter vivos e distintos do meio 

circundante. 

 Para produzir trocas com o nicho, os seres vivos precisam agir, necessitam percebê-

lo, dele aproximar-se e essa ação já é cognitiva. Assim, Maturana e Varela (1995) 

desenvolvem um dos grandes aforismo de sua teoria: viver=fazer=conhecer. Desse modo, 

postulam que todo ser vivo possui cognição, que é a capacidade de acoplar-se a seu nicho e 

nele agir a fim de estabelecer trocas que o mantém vivo.

 A partir dessa primeira premissa da teoria autopoiética, Maturana e Varela  (1980; 

1995) desenvolveram uma série de explicações a respeito de outros fenômenos biológicos e 

sociais. Na verdade, eles evidenciam como os fenômenos sociais e interacionais estão 

intimamente imbricados à biologia, não sendo possíveis sem ela. Um bom exemplo é a 

comunicação, que somente ocorre em espécies que possuem algum tipo de vivência social 
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intensa, em que os indíviduos fazem coisas juntos ao longo do tempo, como obter e 

compartilhar alimentos, acasalar e criar filhotes, viver em bandos dominando ou 

deslocando-se por territórios etc. 

 Para Maturana e Varela (1995), nos comunicamos quando coordenamos nossas 

ações em um acoplamento social no qual um observador, que pode ser nós mesmos, observa 

que nos remetemos a nossas próprias ações coordenadas, atribuindo-lhes uma coerência 

semântica, de modo que tais ações produzem sentidos. Diversos animais são capazes de 

ações parecidas, mas o que a comunicação humana tem de singular é a capacidade de 

empreender ações conceituais, relacionando-se com coisas que não existem materialmente, 

mas existem em seu domínio cognitivo. Por meio da linguagem, damos existência ao que 

não está materialmente em nossa frente, ao que é apenas imaginado, e manipulamos esses 

não-existentes ou quase-existentes ao coordenarmos nossas ações com eles. Além disso, 

somos capazes de elaborar representações conceituais de nós mesmos, fazer autoreferência, 

o que nos permite sermos observadores de nosso agir e de nosso observar. Essa condição de 

observadores é que possibilitou o desenvolvimento das ciências e o interesse de estudar 

questões como a própria cognição, a comunicação e a linguagem.

 Assim, os fenômenos comunicativos e linguísticos decorrem de nossas coordenações 

de ação sobre nossas coordenações de ação, em movimentos recorrentes e recursivos. 

Comunicação e linguagem são, portanto, fenômenos biológicos, intimamente ligados ao 

modo de funcionamento de nossa espécie, a qual, ao longo do tempo, foi desenvolvendo 

maneiras de viver em que coordenávamos nossas ações cada vez mais intensamente.

 A fim de destacar o caráter acional da linguagem, Maturana (1997) a denomina 

linguajar. O linguajar ocorre por meio do conversar, redes de conversações nas quais o 

linguajar se entrelaça com o emocionar. O emocionar, ou as emoções, são, para Maturana, 

disposições para a ação que dão o tom das redes de conversação, uma vez que são as 

emoções presentes no conversar que estabelecem a gama de ações possíveis por meio do 

linguajar.

 Podemos, a partir dessas explicações da teoria autopoiética, dar-nos conta de que, 

por ser dependente de nossa estrutura biológica, nossa comunicação e nossa linguagem são 

dependentes também de nosso corpo e de sua relação com o espaço, de modo que nossos 
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processos de produção de sentidos são incarnados ou incorporados. Mas eles não nos vêem 

prontos, criamo-los a cada coordenação de ação.

 Inspirada no movimento cognitivo circular postulado pela teoria autopoiética e na 

filosofia do tempo de Henri Bergson (1999a; 1999b), Virgínia Kastrup (1999) propõe a 

noção de cognição como invenção. Para ela, somos responsáveis pela criação de nós 

mesmos e de nosso mundo. Para a cognição inventiva releva, além da autopoiese, a 

influência do tempo em nossas ações, de modo que ela agrega a filosofia de Bergson à sua 

proposição sobre a cognição. 

 Henri Bergson (1999a; 1999b) desenvolveu um sistema filosófico no qual o tempo é 

o fundamento de toda invenção, por ser ele mesmo mudança constante. O filósofo cunhou o 

termo duração para diferenciar esse tempo ininterrupto, que não pode ser quantificado mas 

apenas sentido e vivido, do tempo do relógio, que ele considera ser um tempo 

espacializado, paralizado e transformado em espaço a fim de ser medido. A duração é, para 

Bergson, a responsável pela variedade das espécies biológicas que temos no planeta. Ele 

afirma que a vida é única, que o fenômeno biológico é um só em sua gênese, mas que foi se 

diferenciando de si mesmo com a duração, tornando-se múltiplo e dando origem às 

inúmeras espécies que temos no planeta, tão diferentes umas das outras mas tão iguais em 

seu modo de funcionamento que, assumimos com Maturana e Varela, é autopoiético.

 Podemos entrar na duração, tomarmos consciência dela, através daquilo que 

Bergson chamou de intuição. A intuição é uma disposição, uma simpatia, um afeto que nos 

permite apreender o que é da ordem do qualitativo, do intensivo, do heterogêneo. Por meio 

da intuição, podemos, para Bergson, perceber o tempo-qualidade, a duração, e ser capazes 

da criação, da produção de diferenças, da invenção.

 Kastrup (1999) afirma que o modo como concebemos a cognição é também 

responsável pela cognição que criamos. Ao concebermos o conhecimento como algo 

estanque, que pode ser acumulado, e a aprendizagem como a ação de absorver e acumular 

esse conhecimento, aderimos ao que Kastrup, Maturana, Varela e Bergson discutem como o 

modo representacionalista ou objetivista de conceber a realidade. Nesse modo de ver, 

mundo e realidade já estão prontos, cabendo ao sujeito apreendê-los e representá-los 

corretamente em sua mente/cérebro.
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 Nesse modo de ver, a ontologia, ou a existência das coisas, precede a epistemologia, 

ou o conhecer sobre a existência das coisas. Kastrup (1999) propõe que, na verdade, a 

cognição é inventiva, isto é, é por meio dela que damos existência a nós mesmos e ao 

mundo, de modo que ontologia e epistemologia são coemergentes, surgem juntas em nossos 

movimentos de conhecer como seres autopoiéticos.

 Esse modo de ver a cognição como invenção possui uma importância política, pois, 

com ele, assume-se uma simetria apriorística frente a todos os fenômenos e seres, de modo 

que os juízos são sempre operações empreendidas a posteriori, os quais podem ser 

mudados, e os saberes e as certezas nunca estão prontos, acabados. Em uma postura de 

cognição como invenção, preciso constantemente questionar a mim mesma, pois sei que 

sou apenas mais uma observadora entre tantos observadores, e que a verdade que construo é 

apenas minha, diferente da verdade de todos os outros observadores, mas igualmente válida, 

embora nem sempre desejável.

 A teoria autopoiética, a filosofia bergsoniana e a cognição inventiva ajudam a 

perceber a dinamicidade dos processos cognitivos e das trocas linguageiras nas redes 

comunicacionais de conversação, dando pistas de como a produção de sentidos e as 

coordenações de ações são corporalmente situadas e biologicamente dependentes, além de 

sua recorrência e recursividade estarem totalmente imbricadas às contingências contextuais 

que se diferenciam ao longo do tempo. 

Circuito corpo-linguagem: metáforas e metonímias conceituais

 

 A teoria da metáfora conceitual (LAKOFF & JOHNSON, 1980; LAKOFF, 1987; 

1993) foi desenvolvida no âmbito da linguística cognitiva (CHIAVEGATTO, 2009; 

FERRARI, 2011; EVANS, 2012), campo interdisciplinar de estudos da linguagem que 

considera que a cognição desempenha papel de mediadora nos processos de produção de 

sentido, de modo que a construção semântica envolve fatores não-linguísticos, como as 

experiências dos falantes e os contextos socioculturais e contigenciais em que vivem. 

 Na linguística cognitiva, assim como na teoria autopoiética, a estrutura biológica 

determina a percepção e, consequentemente, o modo como interagimos através da 
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linguagem (FERRARI, 2011) e produzimos sentidos. A linguística cognitiva assume que as 

estruturas linguísticas são maleáveis, se amoldam continuamente às necessidades de 

expressão e comunicação (CHIAVEGATTO, 2009). Assim, considera que o significado é 

validado no contexto comunicativo dos enunciados, guiado pelas formas linguísticas, em 

uma construção que interliga o que estou chamando aqui, com Maturana e Varela (1980; 

1995), de conhecer e  de linguajar.

 Nesse modo de conceber a produção de sentidos, assume-se que a linguagem é parte 

da cognição e não um módulo dela, como defende a corrente teórica da gramática gerativa 

de Chomsky (1957), adepta do representacionalismo, ao qual a linguística cognitiva se 

contrapõe. 

 A linguagem não é, portanto, um espelho ou reflexo da cognição, mas uma forma de 

interpretação, construção e organização dela, refletindo necessidades, interesses e 

experiências dos indivíduos e coletivos. A linguística cognitiva, assim, assenta-se em uma 

posição filosófica e epistemológica caracterizada por Lakoff e Johnson (1980) como 

experiencialismo ou realismo corporificado, com bases metodológicas no uso linguístico 

real, o qual orienta as interpretações das expressões linguísticas nas experiências históricas 

fixadas nelas, individuais e coletivas. 

 Esse posicionamento filosófico-epistemológico se alinha ao linguajar e ao conhecer 

da teoria autopoiética de Maturana e Varela (1995; 1980) e à concepção de cognição como 

invenção, proposta por Kastrup (1999), pois, se o significado é perspectivizado, 

incorporado e dependente das contingências contextuais, se o fenômeno linguístico que 

interessa ser estudado é a linguagem em uso, não um modelo abstrato ou ideal e, se a 

categorização do conhecimento efetuada pela linguagem reflete as experiências 

compartilhadas pelos indivíduos, em diferentes projeções e figurações da realidade 

vivenciada, pode-se explicar os fenômenos linguísticos a partir do ponto de vista do 

observador, considerando suas transformações no tempo e seu entrelaçamento com a 

cognição, os quais produzem observador e mundo.  

 Assim, a linguística cognitiva se dispõe a explicar também, a partir de uma 

perspectiva de experiência incorporada e de cognição situada, porque as construções 

linguísticas são interpretáveis, isto é, produzem sentidos. São três os princípios básicos que 
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orientam as pesquisas em linguística cognitiva: o princípio da escassez do significante, 

segundo o qual é impossível construir significado somente por meio da forma linguística; o 

princípio da semiologização do contexto, que estabelece que este é dinâmico, e o modo 

como o percebemos e conceptualizamos é agregado aos processos de interpretação, de 

maneira a validar os sentidos; e o princípio da dramatização da representação, que 

estabelece que a representação que fazemos do mundo por meio da linguagem já é um 

interpretação, uma forma de construção e reconstrução, não sendo um mero 

representacionismo de uma realidade externa. Portanto, na linguística cognitiva, o foco são 

os processos de construção de significados nas (inter)ações (CHIAVEGATTO, 2009).

 O fenômeno metafórico (LAKOFF & JOHNSON, 1980) é caro à linguística 

cognitiva, uma vez que ajuda a explicar o modo como cognição e linguagem se entrelaçam 

nos processos de conceptualização do mundo, contribuindo para explicar o papel da 

linguagem na cognição inventiva que cria o eu e o mundo. Tal fenômeno está relacionado a 

noções de perspectiva, tempo, espaço e movimento. Lakoff havia encontrado evidências 

linguísticas empíricas de que a metáfora não se fazia presente apenas em construções 

literárias ou expressões idiomáticas, mas que perpassava todo o funcionamento e produção 

conceitual de sentidos da linguagem e comunicação cotidianas. Johnson estava convencido 

de que as perspectivas dominantes na filosofia ocidental sobre a questão da significação 

eram inadequadas, pois diziam muito pouco a respeito de como as pessoas produzem 

sentidos e organizam conceitos em suas experiências cotidianas. As metáforas tratam do 

relacionamento entre domínios cognitivos e projeções entre esses domínios. Na linguística 

cognitiva, domínios cognitivos são a base de conhecimentos sobre a qual se organizam as 

construções linguísticas. São construídos a partir de experiências vivenciadas pelos 

indivíduos em suas comunidades, desde os primeiros anos de vida. Eles vão sendo 

subsumidos na memória, parcialmente estruturados e hierarquizados (CHIAVEGATTO, 

2009). 

 Desenvolvida por George Lakoff e Mark Johnson (1980) a partir da intuição de que 

as metáforas desempenham um papel central no modo como vivenciamos e entendemos 

nossa realidade, na teoria da metáfora conceitual, as metáforas são ontológicas ao linguajar, 
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muito mais relevantes do que meras figuras de linguagem que aparecem em textos literários 

ou de construção conceitual complexa.

 Uma vez que o modo como produzimos sentidos depende de nossa estrutura 

biológica, os sentidos produzidos também são incorporados, isto é, produzidos a partir de 

nossos corpos. Um exemplo é a metáfora FELIZ É ALTO; TRISTE É BAIXO, com a qual 

associamos nossa postura corporal a nossos estados emocionais: uma postura ereta 

geralmente implica um estado emocional positivo, enquanto que uma postura cabisbaixa 

remete à tristeza e à depressão: Ele está animado, pra cima. / Eles ficaram pra baixo. / Ele 

caiu em depressão. 

 De modo semelhante, produzimos cotidianamente metáforas em que BOM  É ALTO; 

MAU É BAIXO: O trabalho dela é de alta qualidade. / Todo o projeto foi por água abaixo. 

Outra metáfora bastante comum é a personificação, na qual tomamos um objeto ou conceito 

como pessoa, o que explica uma grande variedades de experiências com entidades não-

humanas em termos de motivações, características e atividades: A inflação está comendo os 

lucros. / A teoria explica o comportamento dos primatas. / A vida me passou a perna.

 Casos em que usamos uma entidade para nos referir a outra que se relaciona com ela  

denominamos de metonímia. Para Lakoff e Johnson (1980), diferentemente da metáfora, 

que tem por função a compreensão, a metonímia opera na produção de referências, isto é, 

ela permite usarmos uma entidade no lugar de outra. Mas ela não é apenas um dispositivo 

de referência, também produz sentidos, uma vez que representar sempre é interpretar e 

apresentar, conforme indica o terceiro princípio da linguística cognitiva.

 Lakoff e Johnson (1980) trazem alguns exemplos de metonímias, o mais famoso é a 

metonímia PARTE PELO TODO: Precisamos de sangue novo aqui na empresa. Nesse 

exemplo, a parte do todo que foi escolhida determina o aspecto enfocado. Quando dizemos 

que precisamos de “sangue novo”, nos referimos a novas pessoas que tenham energia e 

vitalidade para dedicar à empresa, energia e vitalidade sendo características relacionadas ao 

sangue, que representa a vida ao fazer circular pelo corpo substâncias que nos mantêm 

vivos. Assim, pegamos uma parte das pessoas novas (seu sangue), para  construir sentidos 

sobre as características que queremos que as pessoas tragam para a empresa. Lakoff e 

Johnson (1980) afirmam que isso ocorre em todas as metonímias. Dizer que precisamos de 
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sangue novo é diferente de dizer que precisamos de novas mãos ou cabeças, os sentidos 

produzidos seriam outros.

 Assim, a metonímia funciona como a metáfora, mas permite um foco mais 

específico em determinados aspectos daquilo que está sendo referido. Para Lakoff e 

Johnson (1980), assim como a metáfora, a metonímia não é apenas um dispositivo poético 

ou retórico, pois conceitos metonímicos fazem parte de uma maneira ordinária, 

absolutamente trivial, do modo como agimos, pensamos e falamos. 

 Conceitos metonímicos nos permitem conceber uma coisa por meio de sua relação 

com outra. Quando pensamos em um Picasso, na metonímia PRODUTO PELO 

PRODUTOR, não estamos apenas pensando em uma obra de arte por si mesma. Pensamos 

nela em termos de sua relação com o artista, sua concepção da arte, sua técnica, seu papel 

na história da arte etc. Atuamos com reverência em direção a um Picasso, ainda que seja um 

esboço feito pelo artista quando era adolescente, devido ao modo como nos relacionamos 

com o mundo da arte e o papel de Picasso nele. Como conceitos metafóricos, conceitos 

metonímicos são baseadas em nossa experiência. Para Lakoff e Johnson, o aspecto 

incorporado dos conceitos metonímicos é em geral mais evidente do que o dos conceitos 

metafóricos, pois envolvem associações físicas ou causais diretas. A metonímia PARTE 

PELO TODO, por exemplo, emerge a partir de nossas experiências da forma como as partes 

em geral estão relacionadas ao todo, como no caso de “sangue novo”. 

Metonímias conceituais em Um Dia no Jardim Botânico

 Considero que, no desenvolvimento do jogo Um Dia no Jardim Botânico, o grupo 

de pesquisa fez uso de uma série de metonímias na montagem das missões que os jogadores 

precisam cumprir. Também, a própria estrutura do ARIS, aplicativo em que o jogo foi 

desenvolvido, faz uso de metonímias para a operacionalização da ação de jogar. Tomo em 

minha cartografia do jogo os conceitos de metáfora e de metonímia em um sentido 

ampliado, que se estende não apenas à linguagem verbal, mas à produção de sentidos que 

ocorre em todos os processos comunicacionais, em uma perspectiva de sincretismo de 
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linguagens (GOMES, 2013), fenômeno que tem se tornado cada vez mais comum na 

comunicação por meio das tecnologias digitais.

Figuras 1 e 2: primeira missão

 Nas telas iniciais do jogo, na Figura 2, o mapa aparece como metáfora do Jardim 

Botânico, operando uma transposição do domínio físico para o digital, do território do 

Jardim Botânico para o espaço da tela do tablet, em uma metáfora em que MAPA É 

TERRITÓRIO. Ainda na Figura 2, os locais a serem encontrados no Jardim Botânico 

aparecem no mapa da tela através de fotografias que atuam como metonímias desses locais, 

partes relativamente fáceis de identificar que são deles, as quais orientam no mapa da tela 

com qual personagem o jogador deve interagir primeiro, deslocando-se fisicamente para o 

local onde estão, mediante a orientação dada na tela, através da metonímia PARTE PELO 

TODO.

 No painel de controle do jogo (Figuras 1 e 2), há diversos botões, como o botão 

figura do jogador (Figura 2), que faz uma metonímia com o próprio corpo do mesmo, em 

que FIGURA É CORPO. O mapa do jardim botânico é metaforizado também no painel de 

controle como ícone (Figuras 1 e 2), e na tela da primeira missão como palavra (Figura 1), 
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orientando o jogador sobre como visualizar o mapa para se localizar no jogo, tanto na tela 

como no território. Quando o jogador se aproxima do local onde está, na programação do 

jogo, o personagem jardineiro, há a emissão de um sinal sonoro que funciona como 

metáfora do encontro do jogador com o personagem (Figura 1), na qual SOM É 

ENCONTRO, e a ação de apertar na foto do jardineiro opera como metáfora da conversa do 

jogador com ele, em que APERTAR O BOTÃO É CONVERSAR.

Figuras 3 e 4: região dos ipês e inventário de itens

  Ne terceira missão do jogo, a fotografia de parte da região do ipês opera como 

metonímia da área geográfica: a foto da placa marca qual a área certa, na metonímia FOTO 

DA PLACA É REGIÃO. A acão de plantar é metaforizada pelo apertar o botão plantar, em 

uma metáfora em que APERTAR O BOTÃO É PLANTAR. Na tela do inventário, ha uma 

lista de itens que o jogador coletou metaforizadas no inventário através de imagens, em que 

ÍCONES SÃO ITENS. No canto esquerdo da Figura 4, pode-se ver o número de missões já 

cumpridas metaforizadas pelo número 1 ao lado da palavra Quests na tela, de modo que 

NÚMERO É MISSÃO CUMPRIDA. 
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Considerações

 

 Essa breve cartografia (AMADOR; FONSECA, 2009) foi desenvolvida para 

explicitar o papel de metáforas e metonímias na transposição entre os espaços físicos e 

digitais na operacionalização da jogabilidade de Um Dia no Jardim Botânico e para 

explicitar ainda que certas ações também foram metaforizadas e metonimizadas a fim de 

viabilizar a coordenação de ações entre jogador, tablet e território no decorrer do jogo. 

Estou denominando essas metáforas e metonímias sincréticas de geoconceituais, uma vez 

que elas atuam na transformação de sentidos sobre espaços e ações, tornando-os conceitos 

operativos na dinâmica do jogo. 

 Minha intenção é destacar que jogar um jogo móvel de localização é também uma 

ação semântica, na qual operam produções de sentido mediante interpretações e 

reinterpretações recorrentes. Nas ações metafóricas e metonímicas aqui cartografadas, é 

possível produzir espacializações na linguagem, isto é, sentidos sobre os espaços e ações a 

serem efetuadas neles, os quais permitem aos jogadores efetivamente jogar, deslocando-se 

entre os territórios físico e digital e produzindo a si mesmos como jogadores e ao mundo do 

jogo enquanto coordenam ações e movimentam redes de conversações que entrelaçam o 

linguajar e o emocionar.

 Jogar um jogo móvel de localização também requer e põe em marcha processos de 

aprendizagem diversos, nos quais jogadores precisam aprender a se coordenar com o tablet 

e se deslocar pelo território usando o próprio corpo como referência para a produção de 

sentidos e a efeticação das ações, o que reforça um imbricamento contínuo entre linguagem 

e cognição na invenção de modos de habitar espaços que hibrizam os domínios físico e 

digital. 
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