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Resumo 
 
Este estudo apresenta um questionamento acerca da produção em jogos e games na arte 
contemporânea. Através do trabalho Mapa do Tesouro e uma breve contextualização e 
explicação dos conceitos, procura-se apontar essa discussão, que se faz necessária para 
entender as diferenças e melhor compreender essa produção e não simplesmente rotular 
com um nome ou outro. Não se pretende esgotar a discussão, mas sim ampliá-la. 
 
Palavras-chave: arte contemporânea, jogo, gameart 
 
 
Abstract 
 
This study provides a questioning about games and videogames in contemporary art. 
Through the art work Mapa do Tesouro and a short contextualization and concepts 
explanation, we try to discuss some issues that help to understand the difference between 
this kinds of art work. Understand the difference is beyond then simply naming. We do not 
aim to finish this question, but wide it. 
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Já é de senso comum dizer que a pluralidade é a tônica da arte 

contemporânea, onde tudo pode ser ou vir a ser arte, dependendo das proposições 

do artista. A arte contemporânea abrange a arte e tecnologia, e esta por sua vez se 

apresenta em diversos meios. O foco deste artigo é propor reflexões acerca da 

inserção dos jogos ou games no contexto contemporâneo. Não se pretende encerrar 

a discussão, pelo contrário, este estudo se apresenta muito mais interessado em 

aumentar as possibilidades de discussão do que em esgotá-las. 

 

[...] há um século e meio, era impossível fazer um curso sobre 

romance. Os romances eram considerados uma estupidez e não se 

prestavam a estudos sérios. Há cinqüenta anos, era impossível fazer 

um curso sobre cinema. O filme era uma estupidez e não se prestava a 

um estudo sério. Dez anos atrás não se podia estudar Histórias em 
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Quadrinhos. No ano passado (1997) era impossível estudar video 

games. Mas hoje (1998) é possível.  (TOMASULA, 1998 apud 

MACHADO, 2002: 72) 

 

 Irene Machado, ao falar dos gêneros no contexto digital, entende os video 

games, ou games, como uma linguagem híbrida, uma combinatória de gêneros que 

mistura a literatura, cinema, vídeo, realidade virtual, história em quadrinho, televisão 

e software interativo. Os games inseridos na arte e tecnologia assumem o “status” 

de gameart, que em linhas gerais poderíamos dizer que são games que apresentam 

questões diferenciadas dos games comerciais, onde sempre se busca a vitória (e se 

há vitória há derrota) e a narrativa está geralmente calcada na violência. O gameart 

por sua vez não necessitaria de uma vitória e não busca a violência, a intenção está 

muito mais voltada a uma poeticidade, em um “algo mais” do que simplesmente 

conquistar novos jogadores (e conseqüentemente vender mais). 

 Neste estudo entende-se o jogo como uma linguagem interativa, que se 

aproxima dessa “combinatória de gêneros”, mas que não tem essa obrigatoriedade 

de deter todas, talvez algumas ou até mesmo apenas uma delas. Poderia se pensar 

o jogo como anterior ao game? Talvez, mas o interesse está mais em entender as 

diferenças dessas produções do que em eleger um melhor, mais ou menos 

complexo. Entende-se que são opções, sem entrar no mérito qualitativo neste 

momento. 

 

Jogo ou Game? 

 

Visando facilitar a compreensão e evitar possíveis confusões com a mistura 

de termos da língua portuguesa e inglesa, se faz necessária alguns esclarecimentos 

sobre a palavra “game”. No ensaio “Games e interatividade: em busca da felicidade”, 

Romero Tori desmembra o conceito de “jogo” em comparação com a palavra da 

língua inglesa “game”, que seria sua tradução mais direta: “O conceito de “jogo”, na 

língua portuguesa, é bastante abrangente, podendo ir de uma simples brincadeira 

(play) aos jogos de azar (gambling), passando pelo jogo com regras, objetivos e 

pontuação (game).” (TORI, 2008:439, In: SANTAELLA, 2008) . 
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Português jogo/ brincadeira jogos de azar Jogo 

Inglês Play ou 

Gameplay 

Gambling Game 

 

Na língua inglesa percebemos que há palavras diferentes para cada situação, 

enquanto no português a palavra “jogo” está sempre presente, o que pode causar 

confusão se não for esclarecido. Aqui se tenta fazer a ligação entre o jogo/ 

brincadeira e game. O termo gameplay é utilizado por Bo Kampamann para falar 

desse estado do jogo/ brincadeira que precede o jogo/ game em si. O gráfico abaixo 

busca tornar visível essa relação: 

 

 

Figura 1: Gráfico ilustrativo 

 

A brincadeira pode se transformar em jogo (gameplay) que por sua vez pode 

ser um gameart, então todo gameart é um jogo por excelência, mas nem todo o jogo 

seria um gameart. O limiar entre o jogo e a gameart às vezes parece tênue, e 

chamar uma determinada produção de gameart ou de jogo pode distinguir uma 

produção da outra ou apenas ser uma questão de nomenclatura.  

 

Começando a jogar 

 

E de onde surge a vontade de jogar? “Na prática, estamos imersos num 

grande jogo, no qual tentamos entender de onde vem o desejo de jogar e jogar de 

novo.” (MACIEL e VENTURELLI, 2008: 54). 
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Um elemento motriz e comum a todas essas criações, que brotam dos 

arcanos do psiquismo humano, está o lúdico, na capacidade de 

brincar, no dispêndio, sem finalidade utilitária, da energia física e 

psíquica acumulada. (...) Aliás, trata-se de um potencial que parece 

aumentar na medida da inteligência. Não é por acaso que o humano, 

único animal que chora e ri, foi capaz de transmutar a brincadeira em 

jogo, em arte, em música, em poesia, todos eles brincadeiras 

codificadas e, por isso mesmo, complexas, emblemas da dignidade 

humana e do orgulho que a espécie pode ter de si mesma. 

(SANTAELLA, 2004: 116) 

 

 Buscar a origem da vontade de jogar extrapola as pretensões dessa pesquisa 

que parte desse desejo para estudar as produções de jogos e gameart na arte 

contemporânea. Essa diferenciação não tem o propósito de rotular as produções na 

área, mas sim entender melhor como esse meio emergente e plural se comporta.  

O jogo é anterior ao game, que em uma análise primeira são os video games 

ou jogos eletrônicos, e a brincadeira anterior ao próprio jogo como explanado acima. 

A gameart defendida pela artista/ pesquisadora brasileira Suzete Venturelli, pode ser 

entendida como um game com proposições artísticas, que não segue a maré dos 

games comerciais que visam a competição e vitória e, muitas vezes, a violência. 

Desde o surgimento do video game que este meio tem despertado interesse dos 

artistas como um novo meio, no começo poderia ser uma questão de mera 

curiosidade, mas tal “curiosidade” acabou por solidificar-se durante os anos e hoje 

há inúmeros artistas que utilizam dos jogos ou games como linguagem para seus 

trabalhos.  

 A teórica alemã Tilma Baumgärtel, primeira curadora de uma exposição de 

games na Alemanha (Games: Computerspiele Von Kunstlerinnen, 2003), entende 

que todas as manifestações artísticas que de alguma maneira permeiam a questão 

dos games poderia ser considerada como gameart, até mesmo projetos não-

interativos como o Super Mario Clouds, de Cory Argangel, onde o artista removeu 

todas as informações do game, deixando apenas as nuvens do cenário.  
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Figura 2: Imagem do gameart Super Mario Clouds de Cory Argangel 

In < www.coryarcangel.com > 

 

Para Bo Kampamann, teórico dinamarquês, “A lógica temporal nos diz que 

brincar precede o jogar” (2010: 257) e “passar de brincar a jogar é simplesmente 

transgredir os limites a assumir demarcações.”1. Como dito anteriormente a 

brincadeira vem antes do jogo, que por sua vez precede o game.  

 

Brincando e jogando 

 

Em seu livro “Homo Ludens” (2010) Huizinga procura entender o jogo como 

um fenômeno cultural e universal e o considera como uma atividade livre, “não-

séria”, uma “atividade desligada de tudo e qualquer interesse material, com a qual 

não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro dos limites espaciais e temporais 

próprios, segundo uma certa ordem e certas regras.” (p.13) 

Os artistas durante toda a história da arte sempre utilizaram, quando 

necessário, os recursos disponíveis em sua época para o seu fazer artístico. Hoje no 

século XXI os recursos técnicos existente são imensuráveis se compararmos com 

séculos anteriores, e um dos meios que se destaca atualmente são os jogos 

eletrônicos. 

A brincadeira está presente na natureza do homem desde criança à vida 

adulta, mas o ser humano não é o único animal que brinca. Muitos mamíferos 

também o fazem, mas é a capacidade de imaginação e fabulação que é exclusiva da 

nossa espécie que consegue transformar a brincadeira em jogo. Para Deleuze a 

função fabuladora “dá ao falso a potência que faz deste uma memória, uma lenda, 

um monstro” (2009: 183). A fabulação tem o poder de falsificar a memória, fabricar 

http://www.coryarcangel.com/
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uma nova memória, romper com a nossa suposta realidade. Desse modo podemos 

compreender a fabulação2 como a ponte que transforma a brincadeira em jogo. 

Dentro da Psicologia de Desenvolvimento Evolucionista (PDE), o teórico 

Kishimoto3 define a brincadeira como um comportamento que possui um fim em si 

mesmo, que surge livre, sem noção de obrigatoriedade e exerce-se pelo simples 

prazer. O jogo pode ser pensado como uma brincadeira com regras pré-

determinadas guiado por uma história ou não. 

 

Entre o jogo e o gameart: Mapa do Tesouro 

 

O trabalho Mapa do Tesouro parte da idéia de uma “caça ao tesouro”, fato 

recorrente em histórias infantis e desenhos animados. Para começar a compreendê-

lo é preciso conhecer e entender as três palavras-chaves: mapa, tesouro e grafo.   

  Mapa do Tesouro foi primeiramente idealizado para ser um jogo que 

apontaria questões referentes ao consumo e ao nosso desejo de consumir. Não há 

intenção alguma de dizer o que é certo ou errado e nem fazer qualquer tipo de 

julgamento.  

 A idéia central de Mapa do Tesouro é mostrar que não existe mapa e nem 

tesouro, pelo menos não um tesouro material e nem um mapa4 que leve a algum 

lugar. 

Neste trabalho são utilizados dois conceitos de mapa, o primeiro e mais óbvio, 

é o da representação de um terreno para encontrar um “tesouro”, expressão comum 

na literatura. O segundo conceito é de dados ligados a outros dados, neste caso 

pontos que representam os objetos de consumo selecionados pelo usuário. O 

primeiro conceito é mais uma ironia, pois como já foi dito, não há tesouro algum a 

ser encontrado e nenhuma trilha a seguir. A própria abertura do programa sugere 

essa ligação lúdica com os mapas tracejados dos desenhos animados e cartuns. 

A definição de tesouro5 é mais simples, nada mais é que um objeto valioso. A 

questão é saber onde está este tesouro, poderia ser nas palavras apresentadas pelo 

programa que são objetos de consumo (e valiosos) ou não. Esta “interpretação” 

caberia ao usuário/ interator, eleger o que é o tesouro em Mapa do Tesouro, e se há 

algum. 
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Figura 3: Pôster de um mapa do 

tesouro pirata 

Fonte: http://www.shindigz.com 

Figura 4: Cartum de um mapa do 

tesouro 

Fonte: http://www.ziemabora.com 

 

 

Figura 5: Abertura de Mapa do Tesouro 

 

 

A Teoria dos Grafos é um ramo da matemática que estuda a relação de 

objetos de um determinado conjunto. Um grafo é a representação gráfica da relação 

entre elementos diversos. Em Mapa do Tesouro estes elementos são as palavras 

apresentadas pelo programa, e cabe ao usuário escolhê-las. 

Segundo Kücklich “No entanto, o jogador é capaz de aprender as regras 

implícitas no jogo simplesmente ao interagir com ele o tempo que considerar 

suficiente para tal.”6 (2003). As regras de um jogo não necessitam estar explicitas ao 

jogador/ usuário, a própria ação de jogar acaba por mostrar o seu funcionamento. 

Mapa do Tesouro sugere ao jogador/ usuário, por meio de sua interface, a maneira 

http://www.shindigz.com/
http://www.ziemabora.com/
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de interagir, e durante todo o desenrolar é possível ter acesso a ícones de ajuda 

para facilitar a compreensão do funcionamento do jogo. 

 Mapa do Tesouro provavelmente está mais perto do conceito de jogo que o 

de gameart, embora haja uma intencionalidade artística em sua produção, o trabalho 

em si não detém as “combinatórias de gêneros” próprias de um game e 

conseqüentemente de um gameart. 

 

 

Considerações Finais 

 

Acredita-se que tudo que possa contribuir para o pensamento da arte 

contemporânea é válido. Tentar melhor compreender o universo dos jogos e games 

que permeiam esse contexto se faz pertinente por serem estes uns dos meios 

culturais de maior visibilidade atualmente, e sua atuação na arte é evidente e já 

conta com uma breve historiografia. É necessária certa prudência na tentativa de 

denominar produções que dialogam com o universo dos games, embora este meio 

já tenha algumas décadas de existência, é sem dúvida também um dos que mais 

mudaram e se atualizaram, pois estão diretamente ligados às inovações técnicas e 

tecnológicas. 

Enquanto jogadora, artista e mestranda, entender como se inserem os jogos, 

games e gamearts na esfera da arte e tecnologia digital é de suma importância para 

refletir sobre o próprio fazer no contexto da arte contemporânea. Revisitando Homo 

Ludens de Huizinga, Tilma Baumgärtel conclui que elementos fundamentais aos 

jogos também são comuns à arte: “a aparente insignificância e inutilidade, seu papel 

para além da realidade cotidiana, sua atmosfera „eternamente pueril‟.” 7 

 

 

 

                                                 
1
 File Teoria Digital 

 
2
 Segundo o dicionário Aurélio de Língua Portuguesa „fabulação‟ pode ser entendido como a ação de fabular, 

substituir a verdadeira realidade por uma aventura imaginária. 
 
3
 HANSEN, Janete e Outros. O Brincar e suas implicações para o desenvolvimento infantil a aprtir da 

Psicologia Evolucionista. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano. Disponível em < 

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S0104-12822007000200015&script=sci_arttext&tlng=pt#back> 
Acessado em 12 de abril de 2011 
 

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S0104-12822007000200015&script=sci_arttext&tlng=pt#back
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4
 Segundo o dicionário Aurélio de Língua Portuguesa a definição de mapa é: Mapa: [do latin mappa] 1. 

Representação, em superfície plana e em escala menor, de um terreno, país, território, etc; carta geográfica. 2. 
Quadro sinóptico; gráfico; quadro: mapas bancários. 3. Lista descritiva; relação: quadro de funcionários. 4. Dado 
que é ligado a outro conjunto de dados. 
 
5 

A definição de tesouro, ainda segundo o dicionário Aurélio é: Tesouro: [do grego thesaurós, do latin thesauru] 

1. Grande porção de dinheiro ou de objetos preciosos. 2. Lugar onde são arrecadadas ou guardadas as riquezas. 
3. Coleção de objetos úteis, belos ou preciosos, ou de coisa de grande estimação. 
 
6
 Citação original: “However, the player is able to learn about the implicit rules of the game simply by interacting 

with it for a sufficient amount of time. 
 
7
 Citação original: “their apparent meaninglessness and pointlessness, their position outside of the everyday 

world, their “being forever childish”. 
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