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“O jogo é mais velho do que a cultura, pois a cultura, ainda que 

inadequadamente definida, pressupõe a existência de uma 

sociedade humana e os animais não esperaram que o homem os 

ensinassem a jogar.” (HUIZINGA, 2003, p. 17) 



 

 

RESUMO 

COELHO, Franz Godeguez Rodrigues. A autonomização do jogo e o fenômeno do gamification 

na contemporaneidade: do lazer ao trabalho. 2016. 157 p. Dissertação de Mestrado – Programa 

de Pós-graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

O objetivo deste estudo é analisar os jogos e o recente fenômeno do gamification, tomando 

como referência o ambiente do trabalho. Parto da hipótese de que os jogos, antes estreitamente 

vinculados à esfera do lazer, dela se autonomizaram e passaram a constituir um campo próprio 

de conhecimento voltado à produção de disposições e habilidades específicas nos indivíduos 

em vários contextos sociais, entre os quais está o do trabalho. A pesquisa concentrou-se em 

analisar especificamente as empresas responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento de 

jogos voltados ao ambiente de trabalho e, com base nos depoimentos delas, compreender como 

entendem o mundo do trabalho, o trabalhador e as habilidades que consideram ser concebidas 

por meio dos jogos que produzem.  

 

Palavras-chave: jogo, lúdico, sociologia do trabalho, sociologia do lazer, trabalho, lazer, 

trabalhador contemporâneo, gamification, game, game design, serious game.  



 

 

ABSTRACT 

COELHO, Franz Godeguez Rodrigues. Games as autonomous activities and the phenomenon 

of gamification in the contemporaneity: from leisure to work. 2016. 157 p. Dissertação de 

Mestrado – Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. 

 

The objective of this study is to analyze games and the recent phenomenon of gamification, 

based on the work context. I start from the hypothesis that games had been closely linked to the 

leisure sphere and then became autonomous activities and constituted their own field of 

knowledge, focused on the production of specific dispositions and abilities in individuals in 

several social contexts, as the work one. This research aimed to analyze the companies that plan 

and develop games for the work environment in order to comprehend, based on their speeches, 

the work world, the worker and the abilities which are being acquired from the games these 

companies produce. 

 

Key-words: game, playful, sociology of work, sociology of leisure, work, leisure, contemporary 

worker, gamification, game, game design, serious game.  
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INTRODUÇÃO 

Insight empírico revela que os jogos estão cada vez mais presentes na vida das 

pessoas, seja nos celulares, nos videogames, ou em quaisquer outras situações do cotidiano; 

inclusive, nas próprias instituições de ensino, onde são utilizados como ferramentas 

pedagógicas. No entanto, usam-se esses jogos também no ambiente de trabalho, o que 

representa, historicamente, um contexto social antagônico ao do lazer, em que tais atividades 

são comumente utilizadas, levantando muitos questionamentos a respeito do que estaria por 

detrás desse fenômeno.  

Importa acrescentar que o significado dos jogos se alterou com o passar dos anos, 

e o que era antes considerado lúdico e inerente à cultura humana, hoje é visto de novas maneiras 

por uma indústria que os produz. Para embasar como esse processo ocorreu, faço uma análise 

teórica a respeito do significado do lazer e do jogo na contemporaneidade, o que se faz 

fundamental para, primeiramente, localizá-los dentro da vida ordinária e da indústria do 

entretenimento, para, então, deslocá-los para o mundo do trabalho, evidenciando a 

autonomização do jogo dentro e além de seu contexto original.  

Os chamados serious games, simulations e, mais recentemente, os processos de 

gamification representam três desdobramentos dessas atividades lúdicas em outros contextos, 

que não somente o do lazer. Assim, com base nessa constatação empírica, proponho 

problematizar como esses jogos foram desvinculados da vida ordinária e passaram a ser 

aplicados no ambiente de trabalho. No entanto, apesar das diferenças entre essas formas de 

jogos, parto da hipótese de que eles estão sendo utilizados no contexto empresarial para 

desenvolver habilidades e comportamentos, servindo como ferramentas de socialização no 

trabalho1. Assim, há uma imagem sendo construída a respeito do mundo do trabalho e dos 

próprios trabalhadores que estão sendo “produzidos” por tais ferramentas. Esses jogos estariam 

sendo utilizados para proporcionar prazer aos funcionários? Ou para exercer ainda maior 

controle sobre eles?  

Fundamento-me em referências bibliográficas a respeito dos jogos no campo das 

Ciências Sociais e também produzidas por profissionais da área, que desenvolvem tais 

                                                 
1 Considerei tal hipótese após ter ido a um congresso internacional de gamification realizado nos Estados Unidos 

em 2014 - o GSummit - onde constatei que os jogos estavam sendo utilizados para promover o desenvolvimento 

de habilidades e comportamentos em trabalhadores. Mais informações serão detalhadas no segundo capítulo desta 

dissertação. 
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produtos. Por fim, investigo essa questão no contexto brasileiro, mediante uma pesquisa de 

campo efetivada na cidade de São Paulo (SP), onde entrevistei profissionais de empresas que 

planejam e produzem jogos para o ambiente do trabalho.  

Esta dissertação está organizada em três capítulos. Inicio o trabalho discutindo o 

universo dos jogos, de acordo com os próprios estudiosos do tema, desde historiadores a 

desenvolvedores, a fim de entender como está ganhando ampla autonomia enquanto segmento 

mercadológico e uma indústria em franca expansão. No capítulo seguinte, debato a relação entre 

o lazer e o trabalho na contemporaneidade e problematizo a utilização dos jogos, evidenciando 

a penetração dessas atividades em ambas as esferas sociais. Por fim, exponho a questão do 

fenômeno da utilização de jogos no contexto do trabalho para a realidade brasileira, buscando 

compreender qual é o discurso dos profissionais das empresas que produzem tais jogos e qual 

é a imagem que está sendo construída a respeito do trabalho e dos próprios trabalhadores.  
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1. AUTONOMIZAÇÃO DO JOGO: UMA QUESTÃO 

CONTEMPORÂNEA 

Os jogos fazem parte do nosso cotidiano desde muitos anos, e o que se percebe é 

que, cada vez mais, nos deparamos com pessoas engajadas nessas atividades em diferentes 

ambientes e situações. O que antes era uma atividade social de lazer, que demandava reuniões 

entre amigos, ou familiares, para jogar uma partida de determinado jogo de tabuleiro, hoje 

encontrou novas formas e, inclusive, novos contextos de utilização. Como veremos no decorrer 

desta dissertação, os jogos foram reinventados com o passar dos anos e apropriados pelo mundo 

digital e ainda pelo universo do trabalho, o que nos faz pensar a respeito das fronteiras desta 

atividade que até então era comumente utilizada na esfera do lazer.  

A indústria do entretenimento e, em particular a dos jogos, vem crescendo com o 

passar dos anos. Segundo o Grupo de Estudos e Desenvolvimento da Indústria de Games, da 

Universidade de São Paulo (2014), ao citar outra pesquisa realizada pela Pricewaterhouse 

Coopers, o mercado mundial dos jogos digitais movimentou cerca de U$57 bilhões, em 2010, 

em face de U$31.8 bilhões referentes à indústria do cinema. Até 2015, a empresa projeta ainda 

que a indústria desses jogos deva ultrapassar os U$82 bilhões, representando um crescimento 

de quase 50% em 5 anos.  

Conforme exposto neste estudo, os jogos quase sempre estiveram presentes nas 

mais diversas culturas e sociedades da história da humanidade. No entanto, principalmente em 

virtude do desenvolvimento tecnológico e da massificação de aparelhos eletrônicos, como os 

celulares2, a utilização desses games vem se tornando bastante frequente na vida das pessoas3. 

A média etária dos jogadores, considerando uma pesquisa realizada pela associação de jogos 

Entertainment Software Association (2014) nos Estados Unidos, é de 31 anos, e, na amostragem 

total, 39% têm mais de 36 anos, 32%, entre 18 e 35 anos, e apenas 29% abaixo de 18 anos, 

sendo 48% de toda essa população representado por mulheres. Além disso, praticamente todos 

os adolescentes americanos (97%) com idades entre 12 e 17 anos costumam jogar no 

                                                 
2 De acordo com a União Internacional de Telecomunicações apud Guimarães (2014), o número de linhas de 

celular em funcionamento no mundo chegaria a 7 Bilhões até o fim de 2014. 
3 De acordo com a consultoria em pesquisa de mercado da indústria de games Newzoo (2013), o número de 

jogadores no mundo até o fim de 2013 era estimado em aproximadamente 1.2 bilhões, dos quais o segmento de 

jogos para celulares (mobile) representou o maior crescimento de faturamento, de 2012 para 2013, atingindo 35%, 

e chegando à faixa dos U$12 bilhões. 
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computador, tanto portátil quanto no de console4, o que mostra a heterogeneidade do fenômeno 

dos jogos estarem cada vez mais inseridos no cotidiano das pessoas no cenário atual, não 

importando a idade, nem o gênero, mas sendo um símbolo importante na questão da 

socialização infantil, tendo em vista a alta penetração da atividade na faixa etária abaixo dos 18 

anos. 

Assim, o inerente crescimento do mercado dos jogos é fato em todo o mundo, e a 

constante socialização das novas gerações sob essa nova forma de se excitar nos momentos de 

lazer, atrelado ao desenvolvimento tecnológico, tende a aumentar no decorrer dos anos. 

Definir o que são jogos, ludicidade, brincadeiras e outros termos relacionados é 

algo extremamente complexo, em decorrência das inúmeras possibilidades da aplicação de seus 

significados e escopo de abrangência. Assim, avaliarei as definições, conforme os estudiosos 

do tema, de maneira a propor modificações conceituais e contribuir para o desenvolvimento 

científico da área, construindo o quadro de referência teórico para o entendimento posterior do 

objeto desta dissertação, que tratará de uma nova forma adotada para os jogos na 

contemporaneidade. 

 Os primeiros estudos 

Os estudos a respeito dos jogos se iniciam com o historiador e filósofo holandês 

Johan Huizinga, quando publicou o seu primeiro trabalho, Homo Ludens (2003) [1938]5. Para 

o autor, os jogos são elementos anteriores à própria cultura, pois não são atividades inerentes 

às atividades humanas e, portanto, não pressupõem a existência de uma sociedade, tampouco 

de uma cultura. Mesmo os animais sempre se divertiram um com o outro, como por exemplo, 

os cachorros que brincam entre eles, correndo e se mordendo, respeitando limites de não se 

machucarem. Porém, essas atividades são tão significativas para o surgimento das civilizações 

humanas, quanto a questão da racionalidade e da habilidade de manusear e construir objetos, 

pois retratam o lado lúdico das pessoas.  

O autor defende que o conceito exaustivo e homogêneo de jogo é uma invenção 

tardia da linguagem (ibid., p. 48) e, por esse motivo, as características formais de um jogo estão 

inseridas nos mais diversos ambientes e situações humanas, mesmo que as pessoas façam 

                                                 
4 Informações baseadas na pesquisa realizada pelo centro de estudos Pew Internet & American Life Project (2008). 
5 Caso a data da edição utilizada for diferente da primeira, colocarei entre colchetes a data da primeira edição, para 

que a relevância histórica da discussão do tema pelo autor possa seguir uma ordem cronológica de análise. 
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distinções entre o que é e o que não é um jogo. Como exemplo dessas situações e ambientes 

que apresentam características de jogo, o autor cita a linguagem, os rituais sagrados, a música, 

a sexualidade, a guerra, a lei, o conhecimento e a poesia. Contudo, por mais que seu livro tenha 

instigado e influenciado os pesquisadores no que se refere ao tema, sua obra acaba por deixar 

muitas dúvidas sobre o que seriam simples brincadeiras, o que efetivamente seriam jogos e o 

que seria qualquer outra atividade lúdica, pois, desde brincadeiras entre animais até jogos 

estruturados, ou mesmo rituais sagrados, são englobados pelo autor na mesma esfera de jogo.  

Ao caracterizar os jogos como elementos antecessores à própria existência humana, 

Huizinga se estendeu em todo o livro buscando compreender conceitos e definições históricas 

nas mais diversas línguas, que pudessem delimitar as características reais da ideia de jogo. Entre 

as diversas elucidações que fez, Huizinga aparentou chegar a uma definição que abrangesse 

toda e qualquer atividade que se pudesse designar como jogo:  

“(...) o jogo é uma atividade voluntária, ou uma ocupação, que tem 

lugar dentro de certos limites estabelecidos de tempo e lugar, de 

acordo com regras livremente aceitas, mas estritamente 

vinculativas, e que se institui como um fim em si mesmo, sendo 

acompanhado por um estado de espírito de tensão e alegria, bem 

como pela consciência de ser ‘diferente’ da ‘vida normal’.” (ibid., 

p. 45) 

Portanto, na visão do autor, os jogos são classificados como 1) atividades 

voluntárias que têm o fim em si mesmas, sendo desassociadas da vida ordinária; 2) atividades 

absorventes e que geram um estado de alegria e tensão; e 3) atividades vinculadas a um espaço 

e tempo designados e limitados de acordo com regras livremente aceitas. Ainda segundo ele, 

os jogos se caracterizam por limites ordeiros, pela absorção intensa do jogador e pelos limites 

de tempo e espaço.  

O primeiro ponto é caracterizado pela ideia de que os jogos são de uma ordem 

suprema e absoluta, que proporcionam a introdução livre do indivíduo em uma perfeição 

limitada e temporária na imperfeição do mundo e na confusão da vida real (ibid., p. 26). 

Huizinga ainda defende que as atividades de jogos devem ser desassociadas da vida ordinária, 

pois são isentas de qualquer interesse material, ou lucrativo (ibid., p. 29), tendo em vista que 
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também nunca se assumem como trabalho, pois são feitas à vontade, durante o “tempo livre” 

(ibid., p. 24).  

O segundo faz referência ao envolvimento de um jogador por meio da tensão, pois 

significa a incerteza, o risco e o poder da decisão, o que confere ao jogo um valor ético instituído 

como um teste à capacidade do jogador, à sua coragem e tenacidade, seus recursos e sua 

honestidade (ibid., p. 27). Finalmente, a questão do tempo e do espaço faz referência aos 

mundos esporádicos dentro do mundo rotineiro, dedicados ao desempenho de uma ação à parte, 

dentro de um território previamente marcado em um tempo determinado (ibid., p. 26)6.  

Além dessa caracterização a respeito dos jogos, o autor lhes atribui duas possíveis 

funções: a de uma luta ou competição, e a de representação de algo. Ambas podem ser 

aglutinadas: uma representação de uma competição ou uma competição para determinar uma 

melhor representação. No primeiro aspecto, relacionado à competição, o autor resgatou o termo 

grego agon para designar tal função, enaltecendo o fato de que a civilização grega fora 

estruturada e movida por meio de competições e lutas entre ela e outros povos, na tentativa de 

sempre provar quem era o melhor, possibilitando a sua sobrevivência e desenvolvimento. Já no 

que tange à questão da “representação”, o autor explicou-a com o exemplo de uma criança que 

assume papéis diversos, transportando-se para além de si mesma sem perder a noção da vida 

real, evidenciando que essa representação seja mais que uma realidade simulada, isto é, uma 

realização por meio da aparência e da imaginação.  

Para Huizinga, a ideia de ludicidade qualifica uma atividade que tenha 

características inerentes ao jogo e, portanto, é o que se desenrola fora das necessidades e 

utilidades materiais e da vida real, dentro de um espaço e tempo determinados, segundo uma 

ordem de regras aceitas, que proporcionem tensão e exaltação; e que envolva alguma 

competição ou representação. No jogo e, consequentemente, participando desta atividade 

lúdica, as regras que envolvem a todos ditam o contexto e as possibilidades de ação dos 

jogadores. Isto que significa estar “no jogo”. Quando tais regras, ou a comunidade de jogadores, 

passam a ser ameaçadas por algum evento, ou algum jogador, essa ameaça automaticamente 

deve ser expulsa, pois expõe a fragilidade do jogo e coloca em risco a sua existência. Assim, o 

autor diz que existe uma “ilusão” (que deriva das palavras inlusio, illudere ou inludere) em 

“jogar um jogo”, que é garantida pelas regras que sustentam a verossimilhança e existência 

                                                 
6 Para tratar da questão da delimitação de tempo e espaço envolvente de um jogo, utiliza o exemplo de vários 

ambientes, como quadras, arenas, mesas de jogos, palcos, templos etc. No entanto, um de seus exemplos, chamado 

de círculo mágico, é utilizado durante todo o livro (2003) para retratar situações e ambientes que possuem 

características de jogos, e tal conceito será apropriado pelos game designers, como citarei ainda neste capítulo.  
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desse mundo suspenso da vida real, as quais são consentidas pelos que estão vivendo essa 

atividade lúdica. 

Avançando um pouco mais na história, o sociólogo francês Roger Caillois 

apropriou-se dos estudos de Huizinga para desenvolver um desdobramento mais complexo a 

respeito dos jogos, em seu livro Os Jogos e os Homens (1990) [1958]. Para Caillois, jogos são 

caracterizados por serem ações livres que garantem prazer e divertimento à pessoa, em 

detrimento de qualquer tipo de obrigação; delimitadas e circunscritas por um espaço e tempo 

previamente estabelecidos; possuem um caráter de incerteza e imprevisibilidade, pela 

dependência das iniciativas dos jogadores que podem reinventar o próprio jogo; são 

improdutivas, enquanto atividades que não geram bens, nem riquezas; regulamentadas e 

sujeitas a convenções que descontinuam as leis ordinárias, estabelecendo um novo quadro de 

regras que conduzem as atividades; e, por fim, por serem fictícias, representando ambientes 

secundários à realidade, atribuindo um sentimento de “faz-de-conta” ao jogador.  

Dentre as características supracitadas, a única em que o autor questiona a posição 

de Huizinga se reporta à isenção de interesse material ou lucrativa, pois, para Caillois, o 

historiador holandês extinguiu da sua categorização qualquer jogo de sorte ou aposta, pois o 

ganho material geralmente está relacionado a essa modalidade de jogo. Para justificar tal 

posicionamento, o sociólogo francês alegou que os jogos podem proporcionar ganhos materiais, 

porém não produzem riquezas nem mercadorias, como fazem a arte e o trabalho. Em um jogo, 

as propriedades e os recursos são trocados entre os jogadores e nunca produzidos. 

Caillois elucida, ainda, que existe uma hierarquização das atividades consideradas 

lúdicas entre dois polos antagônicos, a paidia e o ludus. A primeira classificação faz referência 

ao princípio da turbulência, do improviso, da anarquia, da imaginação despreocupada e da 

diversão livre. É a manifestação espontânea do lúdico e do divertimento. Quando toda essa 

exuberância é absorvida e disciplinada, subordinada a regras convencionais, que dificultam a 

consecução do objetivo desejado e exigem um esforço maior para desenvolver as habilidades 

pelas inúmeras tentativas de sucesso, trata-se de ludus. A liberdade proporcionada na paidia é 

necessária na vida como fonte de fantasia e descanso e representa a origem da estruturação 

complexa de ludus, na medida em que simboliza os seus primeiros rastros de manifestações 

lúdicas antes de poderem ser sistematizados. 

“(...) persiste no âmago do jogo uma liberdade primeira, 

necessidade de repouso e, simultaneamente distração e fantasia. 
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Essa liberdade é o motor indispensável do jogo e permanece na 

origem das suas formas mais complexas e mais estritamente 

organizadas. A tal poder original de improvisação e de alegria 

geral, chamo eu ‘paidia’. A ‘paidia’ conjuga-se com o gosto pela 

dificuldade gratuita, a que proponho chamar ‘ludus’, e desemboca 

nos variados jogos a que pode ser atribuída, sem exagero, uma 

intenção civilizadora.” (1990, p. 47)  

 As primeiras manifestações humanas, ainda durante a infância, assumem as 

primeiras ações atreladas à paidia, que não possuem sequer definições exatas, pois se trata da 

mais pura espontaneidade da própria criança. No entanto, conforme a idade avança, e as 

convenções, as técnicas, os instrumentos vão aparecendo, a consciência da ação vai se tornando 

cada vez mais clara para o próprio indivíduo, surgindo, então, as primeiras atividades mais 

estruturadas e convencionadas, rumo à ideia de ludus.  

O ludus trata da complementação e do adestramento da paidia, como forma de 

discipliná-la e enriquecê-la. Conduz normalmente à conquista de uma competência, habilidade, 

ou conhecimento pela maestria no manuseio de um aparelho, ou pela descoberta de novas 

respostas para um problema instaurado. Ludus retrata a estruturação da manifestação 

espontânea de uma sociedade, permitindo que as pessoas se desenvolvam, se aprimorem, 

superem seus obstáculos, desenvolvam determinadas habilidades necessárias inerentes àquela 

atividade e exercitem os valores impregnados na estrutura pelas oportunidades permitidas pelas 

regras. Devido a essas questões, atrela-se a ele o caráter socializador7.  

O interessante, neste ponto, é que o autor considera jogo aquilo que tem uma 

estrutura convencionada por regras, o que, a princípio, não existiria em paidia, por se tratar de 

uma ação espontânea e livre. Entretanto, para justificar essa questão, segundo o autor, mesmo 

em situações de fantasia espontânea, quando uma criança brinca com um boneco, ou finge ser 

algum personagem, por exemplo, ela imagina determinada situação (que pode ser a simples 

identificação com o personagem, como uma criança que se imagina um pirata e, então, age 

como um) e vive regras imaginárias a respeito do ambiente que ela mesma criou. Dessa forma, 

                                                 
7 Como exporemos no decorrer desta dissertação, essa definição de caráter socializador, ou seja, os jogos enquanto 

instrumentos que motivam e moldam comportamentos, será o embasamento da utilização dos jogos dentro de 

outros contextos sociais, como o do trabalho. 
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há presença de regras em toda e qualquer atividade lúdica, porém ou sob forma objetiva e 

governante (ludus), ou sob forma de “faz-de-conta” (paidia).  

Além dessas distinções, Caillois também segmenta as atividades lúdicas (paidia e 

ludus) em quatro possíveis perfis distintos, que podem aparecer conjunta ou isoladamente em 

qualquer uma delas. Em primeiro lugar, está agon, com uma denotação muito semelhante ao 

exposto por Huizinga em sua obra (2003), e que fora mencionado anteriormente. São as 

interações que demonstram o caráter competitivo em sua estrutura, sendo vencedor o que 

conquista o título, ou pelo mérito ou pela superioridade em alguma qualidade (rapidez, 

resistência, vigor, memória, habilidade, inteligência, força etc.). É uma arena na qual as 

oportunidades são criadas para que os participantes se defrontem em ideais condições, “onde 

se cria uma desigualdade secundária, por proporcional à suposta força relativa dos 

participantes” (1990, p. 34). Exemplos dessa subcategoria são os próprios esportes, como o 

tênis, o futebol, o boxe, entre outros.  

“O interesse do jogo é, para cada um dos concorrentes, o desejo de 

ver reconhecida a sua excelência num determinado domínio. (...) O 

‘agon’ apresenta-se como a forma pura do mérito pessoal e serve 

para manifestá-lo.” (ibid., p. 35) 

Já alea se refere às atividades nas quais a sorte está presente e, portanto, é o destino 

que funciona como exclusivo meio para se obter uma vitória. Essa subcategoria se opõe ao 

agon, visto que não há mérito na vitória, mas sim, apenas uma maior ponderação de sorte no 

destino que atribui ao jogador o título de vencedor. A igualdade de oportunidades é fornecida, 

porém não da mesma forma que na subcategoria anterior. O que na primeira é representado 

pelas condições e regras impostas a todos os jogadores, de maneira justa, aqui é baseado na 

aleatoriedade de atuação que a sorte pode ter sobre os indivíduos. São exemplos dessa 

subcategoria todos os jogos de azar, tais como roleta, dados, cara ou coroa, loteria, etc.  

“O ‘alea’ assinala e revela a benevolência do destino. O jogador, 

face a ele, é inteiramente passivo, não faz uso das suas qualidades 

ou disposições, dos seus recursos de habilidades, de força e de 

inteligência. Limita-se a aguardar, expectante e receoso, as 

imposições da sorte. Arrisca uma aposta.” (ibid., p. 37)  
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Em terceiro lugar, mimicry são atividades de simulação, representação de papéis e 

a aceitação provisória de determinada ilusão. O jogador assume a personalidade de outra figura, 

por meio de máscaras, avatares, ou simplesmente representações de comportamento, 

permitindo que surja uma situação diferenciada, na qual é permitido agir de forma avessa ao 

cotidiano sem haver corrosão de sua índole. É a apropriação de uma realidade diferente da 

instalada. Para o autor, exemplos dessas atividades estão presentes nitidamente na infância, 

quando a “mimese” é utilizada para se colocar no papel de outros, como, por exemplo, imitando 

o comportamento dos próprios pais, ou simplesmente assumindo fazer parte do boneco com o 

qual está brincando. Os esportes também fazem referência a essa categoria, mas no que diz 

respeito aos espectadores e não aos jogadores, uma vez que a identificação de uma torcida com 

o campeão constitui uma atividade de mimicry, semelhantemente ao leitor que se reconhece no 

herói de um romance ou de um filme. Essa característica também conversa com a função de 

“representação” que Huizinga (2003) atribui aos jogos, já referida anteriormente. 

“O jogo pode consistir, não na realização de uma atividade ou na 

assunção de um destino num lugar fictício, mas, sobretudo, na 

encarnação de um personagem ilusório e na adoção do respectivo 

comportamento. Encontramo-nos, então, perante uma variada série 

de manifestações que têm como característica comum a de se 

basearem no fato de o sujeito jogar a crer, a fazer crer a si próprio 

ou a fazer crer aos outros que é outra pessoa. Esquece, disfarça, 

despoja-se temporariamente da sua personalidade para fingir uma 

outra.” (1990, p. 39, 40) 

Por fim, ilinx são formas de agir que levam à vertigem, na procura pela perturbação 

provocada, e que tem um fim em si mesmo. Trata-se da busca pelo distúrbio e pelo pânico 

momentâneo que determinada atividade pode proporcionar. Exemplos dessa subcategoria são 

as brincadeiras de rodopio e balanço, que desnorteiam as sensações do indivíduo, resultando no 

“frio na barriga”; e as sensações que as pessoas têm ao dirigir um automóvel em alta velocidade, 

ou participar de uma corrida em uma “montanha-russa” nos parques de diversão. Essa vertigem 

é, geralmente, alcançada em momentos de alta adrenalina, quando as pessoas estão num estado 

de êxtase, impulsionadas pelo risco, pela incerteza, pela ansiedade ou pela euforia total de ter 

uma sensação de perturbação brusca. O autor coloca nessa subcategoria também o que chamou 

de “vertigem de ordem moral”, que se trata do gosto reprimido pela desordem e pelo caos, como 
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é o caso das crianças que estouram bexigas no fim de uma festa, ou adultos que cutucam o 

telhado de uma casa apenas para ver a avalanche de neve cair ao chão.  

“(...) associa aqueles que assentam na busca de vertigem e que 

consistem em uma tentativa de destruir, por um instante, a 

estabilidade da percepção e infringir a consciência lúcida uma 

espécie de voluptuoso pânico. Em todos os casos, trata-se de atingir 

uma espécie de espasmo, de transe, ou de estonteamento que 

desvanece a realidade com uma imensa brusquidão.” (ibid., p. 43) 

Dessa forma, o autor desenvolve um esquema explicativo de suas quatro 

subcategorias aplicadas ao polo de paidia e ludus, retratando, de forma resumida, o propósito 

de sua esquematização, conforme mostra o quadro a seguir. A divisão entre os polos de 

atividades espontâneas e regulamentadas é representada por um continuum; por conseguinte, 

as práticas podem ser nada convencionais (paidia), pouco estruturadas, ou totalmente 

disciplinadas por regras fixas e invioláveis (ludus). Para ele, conforme as atividades vão se 

disciplinando e se direcionando ao sentido de ludus, a possibilidade de classificá-las por sua 

estrutura fica mais nítida, ou seja, quando o agon, alea, mimicry e ilinx começam a tomar forma 

(Ibid., p. 50). 

 

Tabela 1 - Paidia e ludus 

 Agon  

(Competição) 

Alea  

(Sorte) 

Mimicry 

(Simulacro) 

Ilinx  

(Vertigem) 

Paidia  

(atividade 

espontânea) 

Atividades não 

regulamentadas de 

luta, corrida etc. 

Cara ou coroa e 

apostas 

Bonecos, 

brinquedos, 

máscaras, 

disfarces, 

imitações infantis 

Piruetas, balanço, 

carrossel, etc. 

Ludus  

(jogo e regras) 

Boxe, futebol, 

esgrima, bilhar, 

damas, xadrez 

Roletas, loterias 

Teatro e 

espetáculos em 

geral 

Esportes radicais, 

acrobacias, 

atrações de 

parques 

Fonte: tabela com exemplos retirados do livro de Caillois (1990).  
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Percebe-se que, complementando os estudos feitos por Huizinga em 1938, Caillois 

instituiu uma expressiva diferença entre as atividades de jogos regulamentadas objetivamente, 

e aquelas que se mantêm no imaginário, como uma atividade livre, geradora de satisfação e 

alegria. Os jogos tendem a evoluir de paidia a ludus e, assim, contêm cada vez mais regras e 

governança sobre os indivíduos que deles participam. Como foi exposto até aqui, a definição 

de ambos os autores a respeito de jogos em geral é bastante abrangente, já que sua presença 

pode ser percebida em áreas sociais, como as da lei, da arte e da linguagem (Huizinga) até no 

próprio teatro e no espetáculo (Caillois), por exemplo.  

Além disso, percebe-se que, para os autores, a ideia de jogo está ligada ao contexto 

do lazer na contemporaneidade8, na medida em que o vinculam como oposto à vida ordinária e 

alegam que não pode gerar ou produzir riquezas; o que, como veremos até o fim desta 

explanação, não retrata mais a ideia de jogo, pois eles próprios estão sendo usados no ambiente 

de trabalho, onde o ganho material é inerente. Nota-se, então, que para esses estudiosos das 

Ciências Sociais, os jogos são considerados atividades cotidianas relacionadas a qualquer 

desprendimento de uma rotina em prol da inserção do indivíduo em um ambiente lúdico que 

possa lhe proporcionar novas tensões e prazer. Dessa forma, os autores atribuem ao jogo toda 

e qualquer responsabilidade liberatória do indivíduo perante as obrigações da vida ordinária. 

Mas será que somente os jogos são capazes de proporcionar tal estado? Os filmes, 

os livros, as brincadeiras, ou simplesmente uma conversa em tom jocoso entre amigos não 

poderiam proporcionar tais sentimentos também? A meu ver, tanto Huizinga quanto Caillois 

não se preocuparam em separar o que seria uma atividade lúdica de uma atividade de jogo, 

porque, para caracterizar um lado, utilizavam-se do outro, fazendo com que colocassem toda e 

qualquer atividade de desprendimento das regras cotidianas, e que tivessem como finalidade a 

geração de alegria e tensão, dentro da categoria de jogos.  

Assim, como veremos a seguir, os jogos não são percebidos hoje da mesma 

maneira. Principalmente com o surgimento da era digital, após a década de 1950, eles passaram 

a ser pensados de outro modo, autonomizando-se da vida ordinária e sendo enxergados por uma 

indústria como uma atividade passível de construção e desenvolvimento para ser consumido 

pelas pessoas. Desta forma, estudiosos do tema começaram a pensar os jogos enquanto uma 

atividade autônoma que pudesse ser construída para as pessoas se divertirem, induzindo, ainda, 

os mesmos sentimentos de alegria e tensão referidos por Huizinga e Caillois. 

                                                 
8 O debate a respeito do lazer será apresentado no próximo capítulo. 
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No entanto, para esses profissionais, os chamados game designers9, a ideia de jogo 

passa a ser refletida sob uma ótica mais fechada de seus elementos, suas partes e suas 

funcionalidades, enquanto produto, o que levou à necessidade de se desenvolver, 

primeiramente, uma distinção entre o que é jogo e o que seria lúdico.  

 O jogo e o elemento lúdico 

De acordo com os game designers Katie Salen e Eric Zimmerman (2012a, p. 88) 

[2003], a primeira distinção a ser feita para o melhor entendimento do universo dos jogos é 

referente ao significado de uma interação lúdica e do jogo propriamente dito. Quando nos 

aludimos a outras línguas, como o inglês, por exemplo, a distinção já pode ser percebida nas 

próprias palavras play, para designar o primeiro termo tratado, e game, para o segundo; no 

entanto, faltam palavras específicas que possam retratar essa mesma diferença na língua 

portuguesa, uma vez que o termo “jogo” é amplamente utilizado para designar variadas 

situações. No inglês, a expressão to play a game permite mais nitidez para designar dois 

sentidos distintos para os termos, enquanto que, em nossa língua, a tradução mais correta seria 

“jogar um jogo”, guardando, então, as mesmas palavras para sentidos diferentes. Sendo assim, 

nesta dissertação, partirei dos conceitos propostos pelos autores acima mencionados a fim de 

esclarecer melhor a questão. Inicialmente, porém, é preciso compreender o que os autores 

entendem por interação, para então avaliar como o lúdico a adjetiva e, posteriormente, onde os 

jogos se posicionam dentro desta categorização. 

Não há uma definição muito bem clara a respeito do que os game designers 

entendem por uma interação propriamente dita. Todavia, ao analisar os exemplos que pontuam 

em seu livro (2012b, p. 24, 25) [2003], observa-se que eles classificam uma interação lúdica 

como toda e qualquer atividade ou ação livre de um indivíduo com uma coisa ou com uma 

pessoa que se passa ludicamente em alguma situação. Retirando essa adjetivação do lúdico, 

entende-se, de maneira geral, que os autores englobam uma interação como toda e qualquer 

ação executada por um indivíduo, quer seja com uma pessoa, ou com um objeto. Resta-nos 

                                                 
9 De maneira geral, são profissionais da área de games (jogos em inglês) responsáveis por planejar, organizar e 

sistematizar os jogos, por meio de um processo de game design, ou desenho dos jogos. Entretanto, é importante 

ressaltar que, em um processo de desenvolvimento de jogos, geralmente há o possível envolvimento de outros 

profissionais, tais como programadores, designers gráficos, editores de som, entre outros. 
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compreender, então, o que o lúdico significa e como ele diferencia uma ação de todas as outras 

possíveis de serem tomadas por um indivíduo. 

Para os autores, o elemento lúdico está inserido em toda e qualquer situação que 

garanta uma sensação de prazer e divertimento para os indivíduos envolvidos. Desde uma piada 

num círculo social até um jogo de estratégia complexo, é importante que a diversão faça parte 

da atividade para ser caracterizada como uma interação lúdica. Uma definição geral proposta 

por Salen e Zimmerman, e que caracteriza a interação lúdica, seria “o movimento livre dentro 

de uma estrutura mais rígida” (ibid., p. 26).  

Percebe-se que, avaliando o que Huizinga e Caillois entendem pelo conceito de 

lúdico (o que, para eles, está associado ao jogo, como já disse), a definição expressaria algo 

bem semelhante ao que fora idealizado por ambos os autores, porém de uma forma mais 

objetiva e sem levar em consideração a necessidade de estar desvinculada da questão do ganho 

material, ou produção de riquezas: os cientistas sociais alegam que um jogo trata da suspensão 

da rotina (estrutura mais rígida) para uma imersão voluntária em outra realidade (movimento 

livre). No entanto, os autores não enxergam que qualquer interação lúdica seria um jogo, como 

defende Huizinga e Caillois, pois há inúmeras atividades que podem conter uma natureza lúdica 

e não se encaixar no que consideram um jogo. Nota-se que a visão dos autores está muito 

atrelada à diferenciação de um jogo diante das demais atividades de cunho lúdico, pois, 

enquanto profissionais e estudiosos que desenvolvem jogos, a limitação e a real definição do 

que tal atividade significa passa a se tornar mais necessária para destacá-la do universo 

abrangente e genérico em que estava posta pelos cientistas sociais.  

Por conseguinte, para os autores, a interação lúdica está contida nos jogos, assim 

como os jogos são eles mesmos interação lúdica. Ou seja, embora o lúdico contemple um 

universo mais amplo que os jogos, os game designers defendem que o jogo não se resume 

somente ao elemento lúdico, pois apresenta também outras características que o torna mais 

envolvente e que qualquer outra ação lúdica, como veremos posteriormente. Assim, tratando 

do escopo mais abrangente de qualquer ação lúdica, desde cães brincando até uma criança 

cantando, ou uma comunidade de jogadores on-line, todas são atividades em que está presente, 

segundo os autores, a interação lúdica ou play. Porém, nem todas essas situações poderiam ser 

classificadas como jogos, mesmo que façam parte de uma situação lúdica, o que torna essa 

definição diferente das apresentadas por Huizinga e Caillois. Desse modo, ao examinar todas 

as maneiras por meio das quais a interação lúdica se manifesta, Salen e Zimmerman (ibid., p. 
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25) a agruparam em três categorias, diferenciadas conforme a abrangência de sua atuação, da 

maior para a menor. 

A categoria do “ser lúdico” é representada pelo maior envolvimento e acopla toda 

e qualquer atividade em que o aspecto lúdico e divertido esteja presente. Brincar com os 

sentidos conotativos das palavras, contar uma piada, transformar o chão da calçada num 

labirinto a ser percorrido são formas exemplares de atribuir elementos de diversão em 

interações entre pessoas, ou até mesmo entre pessoas e coisas, ao usar a imaginação e a 

criatividade para transformar situações ordinárias em momentos alegres e descontraídos. Já a 

categoria da “atividade lúdica” diz respeito a uma atividade que pode ou não ter caráter de jogo, 

dependendo de sua característica. Essa categoria faz referência à relação ativa entre duas ou 

mais coisas, que tenham como foco o entretenimento, e demanda uma formalidade mais clara 

de limites e regras, mesmo que ainda não possa ser efetivamente classificada como um jogo. 

As atividades que compõem este verbete englobam desde crianças brincando de subir numa 

árvore até um adulto chutando a bola contra uma parede. O que geralmente as diferencia de um 

jogo é a ausência de um objetivo claro definido e de um resultado quantificável10.  

Por fim, a “jogabilidade” significa a interação lúdica que ocorre em qualquer jogo 

formalmente definido. É nesse momento que a atividade lúdica deixa de ser maior do que o 

jogo e passa a ser um de seus elementos constituintes, trazendo entretenimento e prazer ao 

jogador, como já pode ser denominado o sujeito nesta situação. É a experiência que o jogo pode 

proporcionar aos jogadores por meio de seus movimentos e ações, de acordo com as regras. 

Todos e quaisquer jogos precisam necessariamente conter “jogabilidade” e, portanto, interação 

lúdica, para serem classificados como tais.  

É importante mostrar que, para os autores, a ideia de ludicidade parece também 

estar atrelada a um estado imaginativo, ou seja, a toda e qualquer atividade em que o indivíduo 

exerça a sua imaginação para se divertir com o momento posto de uma forma autônoma. Assim, 

para eles, quando uma pessoa utiliza de sua criatividade, ou de suas ideias, para colocar algo 

em prática, de forma que possa lhe proporcionar algum sentimento de alegria, essa ação é 

lúdica. Ela pode criar novas formas transformadoras de agir pela criatividade sustentada no 

prazer, ou ser uma mera atividade de entretenimento pessoal, sem intenções ou potencial de 

alterar o que já estava consolidado. 

                                                 
10 A definição de jogos será explicitada de forma mais completa posteriormente. 
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Ainda segundo os referidos autores, a interação lúdica transformadora pode ocorrer 

nas três categorias definidas anteriormente. Para o “ser lúdico”, a ruptura no campo da moda 

pelas formas marginais do vestir pode desafiar as noções de gosto, podendo definir uma nova 

forma de expressão dentro do contexto ao qual se opõe. Na “atividade lúdica”, a improvisação 

pode ocorrer nas mais diversas brincadeiras ou atividades imaginárias de uma criança, que tem 

a capacidade de contar histórias com bonecos, ou ter comportamentos diferentes numa 

brincadeira de “polícia e ladrão”, que pode ou não transformar a forma costumeira de brincar. 

Por fim, no que diz respeito à “jogabilidade”, jogadores de basquete podem encontrar novas 

maneiras de conduzir a partida, podendo resultar na alteração das regras para manter o jogo 

desafiador e divertido. Além deste exemplo, há diversos outros jogos, nos quais inventar as 

regras faz parte do propósito do próprio sistema, como é o caso do Fluxx11.  

Ainda, por mais que Salen e Zimmerman (ibid., p. 29-31) avaliem que interações 

lúdicas generalizadas são diferentes de jogos, eles atribuem à categorização de Caillois (1990) 

extrema relevância para o tema, sendo bastante pertinente para entender melhor quais tipos de 

interações lúdicas podem existir. Entre o que o sociólogo define por ludus e paidia, que 

contemplam ainda os princípios de agon, alea, mimicry e ilinx, existe uma relação com as três 

classificações que Salen e Zimmerman usam para definir o que seria uma interação lúdica. Os 

próprios game designers alegam que a definição de Caillois se baseia na identidade estrutural 

da atividade (presença de regras) e, portanto, poderia complementar a própria definição que 

estipularam, conquanto também cogitem essa mesma diferença entre o “ser lúdico” e a questão 

da “jogabilidade”, no qual a espontaneidade está atrelada mais ao primeiro, enquanto a presença 

de regras objetivas, ao segundo. Contar uma piada faz parte de uma movimentação espontânea 

das emoções, sendo, pois, atrelada às atividades de paidia e também constituintes da esfera do 

“ser lúdico”. Brincar com bonecos ainda seria classificado como paidia, pois as regras ainda 

não são tão claras e a improvisação é parte crucial dessa prática. No entanto, em razão de a 

atividade já retratar uma interação maior entre o indivíduo e um objeto, representando de fato 

a ideia de uma brincadeira já convencionada, representa a categoria de uma “atividade lúdica”. 

Já uma pessoa chutando a bola contra uma parede, ou um adolescente brincando com um ioiô, 

representam “atividades lúdicas”, mas já englobadas dentro de ludus, uma vez que a questão do 

aprimoramento pessoal e regras que limitam a ação já começam a tomar forma.12 Já no que diz 

                                                 
11 Trata-se de um jogo de cartas, no qual as pessoas podem criar e alterar as regras do jogo constantemente. 
12 Vale destacar que, como tratado anteriormente, a distinção entre paidia e ludus acontece num continuum e, 

portanto, quanto maior for a governança objetiva de regras, mais próxima aquela atividade está de ludus; e quanto 

maiores forem a espontaneidade e a falta de regimento de regras objetivas, mais próxima a atividade está de paidia.  
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respeito à última divisão, a “jogabilidade”, essa é constituída somente pelo ludus, na medida 

em que representam os jogos propriamente ditos e, como veremos posteriormente, trata-se de 

sistemas formados por regras e limites bem definidos. Assim sendo, para tornar didática toda 

essa esquematização, podemos dizer que as atividades de paidia estão vinculadas às interações 

lúdicas do “ser lúdico” e das “atividades lúdicas”; enquanto que ludus está ligado à categoria 

de “jogabilidade” e também às “atividades lúdicas”. Juntando a estruturação de Salen e 

Zimmerman com a de jogos de Caillois, podemos chegar à seguinte estrutura, que nos ajuda a 

demonstrar o quadro teórico tratado até aqui: 

 

Figura 1 - As definições de interação lúdica 

 

Fonte: figura de autoria própria. 

 A autonomização do jogo pelo olhar dos game designers 

Após o entendimento do contexto que envolve qualquer forma de agir ludicamente, 

percebe-se, então, que os game designers se preocupam em distinguir um jogo de todas as 

outras possibilidades do lúdico. Dentre as três categorias desenvolvidas pelos autores, somente 

a “jogabilidade” se refere ao que chamaremos de jogo, no entanto, se o jogo não se resume 

somente ao seu elemento lúdico, que outras características pode revelar? Destarte, partimos 

para a terceira fase deste capítulo, analisando, de fato, o que são os jogos, quais formas e tipos 

podem assumir e quais estruturas os compõem. A visão que os demais autores vão oferecer a 

respeito do tema enfatiza um ponto de vista do game design, ou seja, concebem os games como 

produtos finais de um processo estruturado, resultando em uma definição mais técnica e talvez 

menos abstrata, como exposto a seguir. 
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O termo “jogos” pode ser usado para designar inúmeras possibilidades de 

significados, mas, para nossa análise, será considerada apenas a categoria que condiz com os 

jogos propriamente ditos, sendo os de tabuleiro, cartas, digitais, entre outros relacionados com 

esse ramo. Dessa forma, para entender como tais atividades são vistas nos dias de hoje pelos 

profissionais que as desenvolvem, exporei como os próprios Salen e Zimmerman avaliam os 

jogos, enquanto algo constituinte da esfera do lúdico, e também pontuarei a visão de outro game 

designer, Ernest Adams (2014) [2007], para que o conceito possa ser discutido com mais 

riqueza e detalhamento. 

Para Salen e Zimmerman (2012a), os jogos, diferentemente de qualquer outra 

atividade lúdica, são sistemas compostos por um ou mais jogadores, que agem ativamente 

dentro dessa estrutura para experimentar a “jogabilidade” (característica que atribui à atividade 

o caráter lúdico) que ela pode oferecer. Além disso, são limitados por regras, que ditam o que 

os jogadores podem ou não fazer; oferecem um elemento de artificialidade, sendo, portanto, 

distintos da vida real, embora ocorram nela; há disputa de poderes por meio de competição ou 

cooperação, visando conflitos com o próprio sistema, ou entre os próprios jogadores; e têm um 

objetivo ou resultado quantificável, sendo possível determinar quem ganhou, quem perdeu, 

quem teve mais pontos, ou quem está na frente etc. Esta última questão é fundamental, segundo 

os autores, pois, geralmente, é ela que distingue os jogos de qualquer outra atividade lúdica, 

como nos referimos anteriormente. De forma sucinta, a definição dada pelos autores é: 

“Um jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em um 

conflito artificial, definido por regras, que implica um resultado 

quantificável.” (ibid., p. 95) 

Então, consideram a questão do sistema explicitamente definidora dos jogos. Logo, 

para compreender melhor a definição mencionada, faz-se necessário entender um pouco melhor 

o que os autores afirmam sobre o assunto. Para trabalhar essa questão, definem sistema como 

um conglomerado de coisas que se interligam e afetam umas às outras dentro de um ambiente, 

como forma de constituir um padrão diferente de ambas as partes envolvidas (ibid., p. 66).  

“Quando entendido (os sistemas) – como um conjunto de partes que, 

juntas, formam um todo complexo – é evidente que os jogos são 

sistemas.” (ibid.) 
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Os autores utilizam a teoria defendida por Littlejohn13 para explicar tais estruturas, 

caracterizando-as por conter quatro grandes elementos: objetos, atributos, relações internas e 

ambiente. Por “objetos”, Littlejohn apud Salen e Zimmerman compreende como sendo as partes 

envolvidas, os elementos e variáveis dentro de um sistema, podendo ser físicos, abstratos, ou 

ambos. O segundo elemento é relacionado a toda e qualquer qualidade e propriedade da própria 

estrutura e de seus objetos. As “relações internas” caracterizam os cruzamentos entre as ações 

e disposições entre os elementos da estrutura, pessoas ou qualquer outro objeto. Por fim, a 

questão do “ambiente” está atrelada ao espaço que limita aquele determinado sistema, pois não 

existem no vácuo (2012a, p. 66-71). 

Complementando a teoria de Littlejohn, Salen e Zimmerman (ibid.) atribuem três 

possíveis enquadramentos dos sistemas que têm como foco os jogos: os aspectos formal, 

experimental e cultural. Por aspecto formal, o autor entrevê a matemática e a lógica por trás do 

jogo, focando sua visão para o jogo enquanto um objeto isolado e constituído por si só, como, 

por exemplo, as peças e tabuleiro de um xadrez (objetos); as regras e especificações de 

movimento que as peças têm durante a partida (atributos); e as posições e relações entre as 

próprias peças, que podem estar se ameaçando, se protegendo, ou até mesmo ausentes. Quando 

passamos para o nível experimental de um sistema, saímos de uma visão restrita da atividade e 

o consideramos como uma interação entre os jogadores e o próprio jogo. Seguindo o mesmo 

exemplo anterior, essa relação se daria com o próprio jogador adversário que deve ser 

considerado para se decidir sobre como interagir com o jogo (objetos); as peças e o estado atual 

da partida (atributos); a interação estratégica e a comunicação social, psicológica e emocional 

(relações internas); e o contexto no qual o jogo se dá, podendo ser uma partida de xadrez on-

line, ou por tabuleiro físico, o que contribuiria com atitudes e formas de atuação diferentes entre 

eles (ambiente). Já quanto ao aspecto cultural, saímos do ponto de vista da atividade de jogar e 

analisamos o sistema dentro do contexto cultural do local e das pessoas que estão interagindo, 

como, por exemplo, o jogo de xadrez por si só como um objeto por inteiro (objeto); informações 

de como, quando e por que o jogo foi criado e usado (atributos); as relações entre o significado 

dos aspectos figurativos das peças (rainhas, reis, cavalos, entre outros e peças brancas, ou 

pretas) e do próprio tabuleiro (relações internas); e a própria cultura, levando-se em conta o 

local em que se está jogando aquela partida (ambiente). 

                                                 
13 LITTLEJOHN, S. (1989). Theories of Human Communication. Belmont, Califórnia, Wadsworth Publishing 

Company. 
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Além dessas duas definições, os autores ainda defendem uma terceira divisão, 

relacionando-a com o enquadramento previamente descrito, categorizando os sistemas como 

estruturas abertas ou fechadas. Segundo Littlejohn apud Salen e Zimmerman: 

“Uma das distinções mais comuns está entre os sistemas abertos e 

fechados. Um sistema fechado não tem intercâmbio com seu 

ambiente. Um sistema aberto recebe matéria e energia do seu 

ambiente e passa matéria e energia para seu ambiente.” (ibid., p. 

69) 

Desse modo, ao adaptar essa teoria dos sistemas para os jogos, Salen e Zimmerman 

enquadram os sistemas formais como sendo fechados e independentes de qualquer interação 

externa. Os experimentais podem ser fechados, porque, se analisarmos o xadrez, por exemplo, 

pelo aspecto das ações estratégicas dos jogadores, é possível dizer que os únicos eventos 

relevantes para o jogo são internos ao jogo; e abertos, se considerarmos a bagagem emocional 

dos jogadores, as distrações do ambiente e as variáveis de interação verbal entre os jogadores. 

Já os sistemas culturais são obrigatoriamente abertos, pois interagem com todo o aspecto 

contextual em que a partida está acontecendo, como características da própria sociedade, a 

língua, a história etc. 

Para complementar essa questão do sistema, Salen e Zimmerman defendem ainda 

a ideia de existirem quatro modos ou níveis de engajamento que uma pessoa pode ter com um 

sistema interativo: a “interatividade cognitiva”; a “funcional”; a “explícita”; e a “além do 

objeto”. A primeira trata da participação psicológica de uma pessoa com um sistema; a segunda 

faz referência às interações funcionais com os componentes materiais do sistema, numa espécie 

de gerenciamento dos recursos disponíveis; a terceira é a participação clara e objetiva de uma 

pessoa com o sistema, por meio das escolhas tomadas para uma ação; e a quarta é relativa às 

interações que ocorrem fora do contexto do sistema, ou do jogo, tais como pessoas conversando 

sobre o tema e criando grupos de discussão. É importante ressaltar que todo o referencial 

utilizado pelos autores está baseado na ótica de um sistema como sendo uma estrutura fornecida 

pela tecnologia computacional, por meio de softwares, não obstante a visão possa ser replicada 
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para outros contextos que não “digitais”, ao analisar os sistemas com relações dentro de um 

contexto maior14. 

Enquadrar os jogos como sistemas, portanto, é determinante, pois retrata toda a 

questão estrutural que está por trás deles, e que faz com que qualquer atividade lúdica, ou paidia 

(Caillois, 1990), se transforme em um objeto formalizado, estruturado, padronizado e 

regulamentado. Assim, somente quando essas atividades forem transformadas em ludus (ibid.), 

é que poderemos classificá-las como um jogo. Além disso, enxergar jogos enquanto sistemas é 

a evidência de que tais atividades se autonomizaram da vida social ordinária e passaram a ser 

pensados e estudados como algo independente dela, que passa a ter o fim nele mesmo, 

diferentemente de como Huizinga e Caillois o pensavam, isto é, como algo inerente à vida e à 

cultura humana. 

Partindo, então, para a visão de outro game designer e professor americano, Ernest 

Adams (2014), notamos que ele defende que os jogos são bastante abrangentes, e o importante 

é trabalhar uma descrição que seja capaz de absorver a maioria dos casos, mas sem ser muito 

rigorosa. Com uma citação bastante explícita, o autor deixa bem claro que sua intenção não é 

oferecer uma definição completa, mas sim, algo prático que torne mais fácil a compreensão das 

estruturas desses objetos. Dessa forma, os jogos são caracterizados como uma atividade de 

“interação lúdica”15, conduzida contextualmente em uma realidade fictícia, ou fingida, onde 

o(s) participante(s) tenta(m) alcançar pelo menos um objetivo arbitrário e singular, por meio de 

ações em conformidade com regras 16 . À vista dessa definição, existem nos jogos quatro 

elementos essenciais: a própria interação lúdica; o objetivo; as regras que os definem e a ideia 

da realidade fictícia, ou fingimento. 

Por interação lúdica em um jogo 17 , Adams a classifica como uma forma 

participativa de entretenimento, distinguindo-a de outras formas, tais como ler um livro e 

assistir a um filme, ou a uma peça de teatro, tendo em vista que, por mais que essas atividades 

sejam ativas (demandam uma interpretação consciente do objeto), elas não são interativas no 

sentido de poder modificar um determinado contexto. Um livro não muda o seu conteúdo, nem 

                                                 
14 A definição mais aprofundada de “sistema” será feita posteriormente ainda neste capítulo, quando for definir a 

questão dos jogos. 
15 Tradução própria: “play” (ibid., p. 2) - a tradução está de acordo com a feita no livro de Salen e Zimmerman 

que utilizei nesta dissertação. 
16 Tradução própria: “Games are a type of play activity, conducted in the context of a pretended reality, in which 

the participant(s) try to achieve at least one arbitrary, nontrivial goal by acting in accordance with rules.” (ibid., p. 

2). 
17 O que Salen e Zimmerman chamariam de “jogabilidade”. 
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sua forma, se uma pessoa o ler diversas vezes (mesmo que o leitor o possa interpretar de 

maneiras diferentes); no entanto, um jogo é formado por decisões e escolhas que podem moldar 

o curso dos eventos que o compõem, alterando a experiência do jogador com aquela atividade. 

Uma interação lúdica inclui liberdade de agir e de escolher como agir, apesar de ser 

condicionada por regras que limitam as possibilidades, demandando do jogador sabedoria e 

habilidade para saber manusear as oportunidades na condução de suas escolhas e as 

consequências de suas ações (ibid., p. 3). 

Os objetivos (um só ou um conjunto deles) são definidos pelas próprias regras e são 

arbitrários, já que cabe aos game designers defini-los durante a produção, ou invenção de um 

jogo. Além disso, a singularidade que também os compõem é relacionada com a ideia de 

desafios, nos quais as pessoas precisam se sentir instigadas a ir atrás daquele determinado 

objetivo, por meio de superação e esforço (mental ou físico) para conquistá-lo. Se uma atividade 

não possuir esse caráter de superação e esforço, fazendo com que o objetivo possa ser alcançado 

em um momento único, então essa atividade não será um jogo (o autor cita o exemplo da 

brincadeira de “cara ou coroa”, qualificando-a como um não jogo).  

Para Adams, o objetivo central de um jogo é geralmente caracterizado como a 

“condição de vitória”18, ou seja, quando um ou mais jogadores são declarados campeões. E 

ainda há o que ele chamou de “condição de término”19, representada pela regra que determina 

quando o jogo de fato chega ao fim. Importa destacar que não necessariamente a condição de 

vitória determina o término de um jogo e, por isso, o autor ressalta esta diferença entre elas. Em 

um jogo de competição (uma luta, por exemplo) entre dois jogadores, o encerramento da 

atividade acontece quando um dos dois ganha e, consequentemente, o outro perde. No entanto, 

podem existir outros tipos de jogos, nos quais a vitória de um jogador nem sempre determina o 

término da atividade, que vai se prolongar até que todos os jogadores terminem (a exemplo de 

uma partida de Mario Kart20). Há também o caso de um jogo ter a “condição de término”, mas 

não a de vitória, no qual a única possibilidade de o jogo acabar é o jogador desistir, ou perder, 

porém, sem haver um ganhador (como é o caso do jogo Jetpack Joyride”21). O autor ainda 

define que a ideia de vitória e derrota transcende o universo do jogo para o mundo real, 

                                                 
18 Tradução própria: “Victory condition” (ibid., p. 5). 
19 Tradução própria: “Termination condition” (ibid., p. 5). 
20 Mario Kart é um jogo da Nintendo produzido em 1992 e, desde então, recebeu diversas outras versões, todas 

tratando de uma corrida entre diversos personagens da desenvolvedora. 
21 Jetpack Joyride é um jogo da Halfbrick Studios, produzido inicialmente para celular em 2011, sendo seu enredo 

infinito até que o personagem principal seja atacado pelo inimigo. 
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fornecendo emoções, sentimentos, ou até mesmo recompensas ou punições reais para os 

jogadores, após o término de uma partida (ibid., p. 5, 6).  

As regras compõem o terceiro elemento da descrição de jogos e fazem referência 

às definições e instruções que os jogadores aceitam durante toda a atividade. Elas são cruciais 

durante o andamento de todo o jogo, pois estabelecem o objetivo e o significado das diferentes 

ações e eventos que possam ocorrer por meio dele. E também são as responsáveis por permitir, 

proibir e mensurar as interações dos jogadores, mostrando-lhes se estão ou não no caminho 

certo, e o que podem fazer para terem um melhor desempenho. De maneira geral, as regras 

servem para definir a semiótica do jogo, a saber: a significação dos símbolos presentes no jogo; 

a “jogabilidade”, tratando dos desafios e das ações; a sequência da interação lúdica, como o 

progresso dos jogadores; os objetivos propriamente ditos, como citado anteriormente; as 

condições de vitória e de derrota; e as chamadas “metaregras” 22, que consistem nas regras das 

regras, alegando o que pode ser feito para alterar uma regra anterior, ou quando exceções podem 

ser permitidas. Todas essas regras têm validade enquanto estão dentro dos limites de tempo 

espaço do jogo, portanto possuem significado essencialmente na experiência de jogar, devendo 

ainda ser coerentes e compreendidas pelos jogadores, para evitar qualquer tipo de conflito 

dentro do sistema.  

Finalmente, o último elemento, o de “realidade fictícia”, é relevante para a definição 

de qualquer jogo, sendo o fingimento, como o autor trata a questão do fictício, caracterizado 

pela ação de criar, mentalmente, outra noção de realidade. Para ilustrar esse aspecto, Adams 

(ibid., p. 4) adota o conceito utilizado por Huizinga (2003) do “círculo mágico”23, que aborda 

o conceito dos mundos imaginários em ficções e dramas. Huizinga não faz uma 

conceptualização direta do termo, mas o enquadra em uma série de outros ambientes, nos quais 

qualquer evento lúdico pudesse acontecer, como um balanço, um templo, um palco, entre 

outros, como já foi dito no começo deste capítulo.  

“Todos os jogos se realizam dentro de um ‘território’ previamente 

marcado, material ou idealmente, de forma deliberada ou por 

inevitabilidade. Tal como não existe uma diferenciação formal entre 

o jogo e o ritual, também não é possível distinguir formalmente o 

‘local consagrado’ do recreio. A arena, a mesa de jogo, o círculo 

                                                 
22 Tradução própria: “metarules” (ibid., p. 6). 
23 Tradução própria: “magic circle” (2014, p. 3). 
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mágico, o tempo, o palco, a tela, o ‘court’ de tênis e o tribunal têm 

a forma e a função de um terreno de jogo, ou seja, incluem pontos 

interditos, são isolados, vedados, sacralizados, e no seu interior 

imperam regras especiais.” (2003, p. 26) 

De acordo com Adams (2014, p. 4, 5), quando se joga, todos os jogadores fingem 

juntos aceitar as mesmas regras e condições. Os limites entre o mundo real e o fictício não são 

sempre muito claros, ou óbvios, podendo levar os jogadores a terem uma imersão bem profunda 

na estrutura, conduzindo-os até mesmo a considerar aquele mundo como sendo o seu real, 

mesmo que por alguns minutos, ou horas; no entanto, ainda assim, não passará de um evento 

que pode ser renunciado a qualquer momento, quando o jogador se recusar a continuar o jogo. 

A imagem a seguir ilustra muito bem o que Adam considerou como característico dessa 

sensação de fingimento de uma realidade: 

 

Figura 2 - O "círculo mágico" 

 

Fonte: esquema tratado no livro de Adams (2014, p. 5). 

 

Para complementar essa questão, de volta a Salen e Zimmerman (2012a, p. 109-

115), os autores reservam um capítulo inteiro em seu livro para conceituar o “círculo mágico”, 

colocando-o como característico de qualquer jogo, mas não inserem esse ponto em sua 

definição geral dos jogos, como visto anteriormente. Apesar disso, Salen e Zimmerman 

trabalham muito bem a definição desse elemento, diferenciando os jogos das atividades lúdicas, 

como brincar com uma boneca, no que diz respeito à percepção de estar em outra realidade, ou 

não, o que ocorre mais claramente dentro de um contexto de jogo: 
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“Com um brinquedo, pode ser difícil dizer exatamente quando o 

jogo começa e quando termina. Mas, com um jogo, a atividade é 

ricamente formalizada. O jogo tem um começo, um meio e um 

resultado quantificável no final. O jogo ocorre em um espaço físico 

e temporal precisamente definido. As crianças estão jogando o Jogo 

da Velha ou não estão. Não há ambiguidade quanto à sua ação: elas 

estão claramente jogando um jogo. (...) jogar um jogo significa 

entrar em um círculo mágico ou, talvez, criar um quando um jogo 

começa.” (2012a, p. 111) 

Dentro desses “círculos mágicos”, as regras e o ambiente têm autoridade e criam 

significados especiais que regem comportamentos e interações dos usuários em torno dos 

objetos. Um jardim pode ser simplesmente um espaço agradável para caminhar e relaxar, mas 

quando um grupo de crianças decide utilizar algumas pedras e folhas para demarcar uma base; 

disputam “dois ou um” a fim de escolher uma pessoa; em seguida, corre cada uma para um 

lado, enquanto uma única criança fica encostada na árvore contando até vinte; uma série de 

relações entre os jogadores assumem significados especiais (quem vai pegar e quem vai se 

esconder? Quem é capturado e quem está livre? Quem vai ganhar a partida?), e um jogo de 

“esconde-esconde” é instituído no mesmo espaço em que outras pessoas andavam 

tranquilamente, mas que agora é regido por regras únicas em uma atmosfera mágica de 

ludicidade. 

Enquanto o “círculo mágico” delimita um quadro onde o jogo vai acontecer, existe 

o viés do jogador, que adota uma atitude psicológica ao ingressar e concordar em jogar um 

jogo, uma atitude lúdica (ibid., p. 113). Além disso, os autores citam a ideia da ineficiência que 

está presente nos jogos, no qual pessoas aceitam passar por obstáculos desnecessários para 

chegar a um fim24 e justificam essa atitude lúdica, tratando-a como algo exigido dos jogadores 

para que possam se engajar no jogo, em uma espécie de crença entre os usuários que 

concordaram em se submeter àquele universo. De qualquer forma, a interação entre os 

jogadores com os objetos da estrutura, o espaço que existe entre a ação e a consequência, o 

conflito existente entre o desejo frustrado e a sedução que somente um jogo pode proporcionar, 

                                                 
24 Os autores citam dois exemplos, um relativo ao boxe, que possui regras limitadoras para derrubar o adversário 

(enquanto que dar um tiro no oponente seria a solução mais rápida de se conquistar o objetivo); e o outro referente 

ao golfe, no qual o jogador se submete a uma série de circunstâncias para embocar a bola no buraco, enquanto 

poderia colocá-la facilmente com a mão, se as regras não lhe impedissem.  
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fazem surgir uma sensação única de estar imerso em um “círculo mágico”, onde os jogadores 

assumem uma atitude lúdica pela sensação de prazer do jogo em si.  

“Esse conceito pode ser estendido para dizer que um jogo é uma 

espécie de contrato social. Decidir jogar um jogo é criar – do nada 

– uma autoridade arbitrária que serve para orientar e direcionar o 

jogo. O momento dessa decisão pode ser bem mágico. (...) mas a 

atitude lúdica implica mais do que uma mera aceitação das 

limitações prescritas pelas regras do jogo – também significa 

aceitar as regras porque o jogo é um fim em si mesmo.” (ibid., p. 

114) 

A meu ver, toda essa representação que o “círculo mágico” é capaz de proporcionar, 

exemplifica muito bem uma possível definição mais concreta do elemento lúdico. Utilizando o 

que já fora citado com relação aos game designers Salen e Zimmerman, ou seja, tomando o 

lúdico como um elemento de imaginação, autonomia e desprendimento de uma realidade 

cotidiana, pode-se dizer que, no momento em que se experencia uma atividade lúdica, entra-se 

em um estado de “círculo mágico”, na medida em que aquele momento aparenta ter vida própria 

e ser totalizante. Ou seja, como se estivesse inserido em um mundo alternativo, no qual os 

problemas cotidianos desaparecem e o que vale é apenas aquela breve sensação de aspiração 

que a atividade pode trazer, instigando a imaginação do indivíduo e levando-o a um estado de 

suspensão da realidade. O mesmo ocorre quando contamos uma piada, uma vez que entramos, 

juntamente com as pessoas envolvidas, em um universo paralelo, no qual o tom jocoso e os 

sentidos pejorativos das inúmeras palavras ganham maior sentido, como se todos estivessem 

fingindo estar em uma realidade diferente da comum, ainda que por alguns segundos. Quando 

olhamos para os jogos sob essa lente, fica mais nítido definir qual é o “círculo mágico”, pois o 

jogo por si só traz toda a objetividade e concretude de um sistema visualmente distinto da 

realidade; no entanto, acredito que essa sensação pode, sim, ser usada para explicar todo e 

qualquer fenômeno que contemple a atividade lúdica em si.  

Percebe-se que o “círculo mágico” defendido por Huizinga fora citado 

simplesmente para designar um espaço limitado por um tempo no qual o jogo (enquanto uma 

atividade lúdica genérica) acontecia. O termo foi apropriado pelo historiador do campo dos 

rituais sagrados antigos por entender que a representação e o ambiente desses eventos 

“místicos” podiam ser encarados também pelo viés do termo jogo. Apossando-se disso, os game 
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designers começaram a utilizar tal conceito como evidência da autonomização dos jogos 

enquanto um sistema que passa a ser pensado fora da vida ordinária, para ser utilizado dentro 

dela como um instrumento capaz de proporcionar tal sensação de alegria e prazer. De acordo 

com Mastrocola (2012), um estudioso e professor brasileiro de jogos, quando um indivíduo 

imerge nesses “círculos mágicos”, as experiências relacionadas com a diversão, sonhos, 

narrativas e catarse são levadas de volta para a vida real com uma carga de novos significados 

(p. 24), fazendo desses momentos não apenas algo pontual sem finalidade, mas uma experiência 

que, de alguma maneira, agrega conteúdo à vida ordinária de uma pessoa. 

“Apesar de ser um espaço diferente do cotidiano, as experiências 

realizadas dentro do círculo mágico representam algo para aqueles 

que participaram delas – envolve experiências e significados que 

permanecem com o indivíduo, que por sua vez as carrega de volta 

para o cotidiano, que nada mais é do que outro espaço da sua vida.” 

(p. 23) 

A meu ver, todas as contribuições dadas até o momento enriquecem a definição do 

que sejam os jogos. No entanto, como tentativa de tentar encontrar alguma definição que tente 

abordar o máximo de características possíveis, englobando a maioria dos jogos que podem 

existir atualmente, proponho definir os jogos por meio de cinco elementos, citados previamente 

por Adams (2014) e Salen e Zimmerman (2012a), acrescidos de alguns outros complementos: 

A primeira característica que observo nos jogos é a de “sistemas”. Assim como 

Salen e Zimmerman, entende-se por sistemas estruturas que possuem objetos, atributos, 

relações internas e ambiente, sendo, portanto, um contexto com significados e vínculos 

próprios, distintos de um outro sistema, apesar de se relacionarem; o jogo é, em si mesmo, um 

sistema e assim será tratado a partir de agora.  

Em segundo lugar, tem-se a “jogabilidade”, que diz respeito ao elemento vinculado 

à ideia exposta no início deste capítulo, que remete à interação lúdica canalizada dentro dos 

jogos, tendo o caráter interativo e, portanto, participativo das pessoas, enquanto agentes. Ao 

jogar um jogo, essas pessoas estão ativamente agindo no sistema, por meio de escolhas e 

decisões que têm a capacidade de alterar os resultados subsequentes de suas ações. Além disso, 

essas interações se dão de forma lúdica e, contemplam, pois, a sensação do “círculo mágico”, 



40 

 

criando um contexto, ou um momento de significações próprias, distinto da realidade, no qual 

os jogadores fingem aceitá-las cientemente ou imergem em sua estrutura inconscientemente. 

Em terceiro lugar, as “regras” tratam de um sistema de ambiente próprio e distinto 

da realidade. Os jogos, por sua vez, possuem regras claras e consentidas por todos os jogadores, 

as quais delimitam todas as possíveis relações e interações dentro da estrutura, sendo, portanto, 

distintas das regras fora desse sistema. 

Em quarto lugar, é necessária a presença de “objetivos”, pois assim como Adams 

(2014) definiu, eles servem para guiar todo o andamento do jogo, direcionando os jogadores a 

um ou vários fins, instigando a ideia de superação, por meio da conquista de diversos objetivos, 

enquanto desafios, dentro de um maior. Enquanto as regras limitam as ações dos jogadores 

dentro do sistema, os objetivos os orientam para o “caminho certo”, atribuindo sentido às suas 

interações. 

Por fim, tem-se os “resultados quantificáveis e respostas às ações” (feedback), cuja 

definição adotada de Salen e Zimmerman (2012a) distingue os jogos de qualquer outra 

atividade lúdica, na medida em que traz um resultado de acordo com as regras e os objetivos 

previamente estabelecidos, garantindo alguma quantificação determinante para o andamento do 

jogo, seja o estágio em que uma pessoa está, ou quem foi o ganhador e perdedor de uma partida, 

por exemplo. 

Atrelada a essa questão, está a ideia do feedback, no qual toda ação do jogador 

dentro do sistema gera uma reação diversa, podendo ser visual, sonora, interativa, ou outra. Por 

exemplo, ao jogar uma partida de “jogo da velha” e colocar um círculo em um quadrante, 

automaticamente as possibilidades do jogo mudam, e o feedback acontece por meio da 

exposição daquele símbolo dentro do cruzamento de quatro linhas. Ao encostar a mão em uma 

pessoa durante um “pega-pega”, automaticamente ocorre a inversão de papel, no qual o pegador 

vira a presa, e a presa, o pegador. O fornecimento desses feedbacks concretiza a interação de 

um jogador com o sistema, e o acúmulo deles permite atingir um resultado maior quantificável 

(ao colocarem xises e círculos dentro do diagrama do “jogo da velha”, no fim da partida ficará 

determinado quem ganhou, quem perdeu, ou se houve um empate). 

Resumindo todos esses pontos em uma descrição sucinta, mas ao mesmo tempo 

abrangente, sob minha ótica, pode-se dizer que os jogos são sistemas nos quais os jogadores 

interagem com objetos e/ou entre si, submetendo-se a regras consentidas, guiados por um ou 

mais objetivos, que garantem resultados quantificáveis e respostas às ações dentro de um 
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contexto próprio e distinto da vida real, mas que a impacta. Utilizando a definição de jogos 

tanto de Salen e Zimmerman, quanto de Adams, fica evidente que os jogos passaram a ser 

considerados um produto e um objeto autônomo da vida real e das demais atividades lúdicas, 

para que passassem então, a ser estudados e efetivamente construídos e desenvolvidos por 

profissionais da área, ou game designers. Os jogos deixam de ter a sua conotação cultural e 

abstrata, como era na definição de Huizinga e Caillois, e passam a ser vistos como um 

instrumento mobilizador de ações, por meio de regras, as quais direcionam o foco para um 

determinado objetivo que fora estipulado por quem construiu tal jogo. Esse fim é atingido pelo 

“círculo mágico”, ao proporcionar uma realidade de imersão e diversão aos indivíduos, que 

jogarão e interagirão com tal atividade de acordo com os limites e coordenações nela figuradas, 

porém sob um estado de aspiração e prazer, quando houver interesse por parte dos jogadores, o 

que normalmente ocorre durante os momentos de lazer. Assim, as experiências e sentimentos 

que foram vivenciados dentro desta realidade são capazes de afetar a própria vida real e, dessa 

forma, os jogos ganham uma particularidade muito interessante de condução comportamental, 

algo que será mais bem debatido nos próximos capítulos. 

Voltando ao início deste capítulo, quando situei os jogos em um contexto maior de 

“interação lúdica”, depois do que foi exposto, fica clara a distinção dessas estruturas autênticas, 

perante a todas as outras possíveis formas de interação, contemplando a “jogabilidade” apenas 

como um dos elementos constituintes para a sua definição, conforme a imagem a seguir pode 

ilustrar:  
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Figura 3 - Interação lúdica e o jogo 

 

Fonte: figura de autoria própria. 

 Os diferentes formatos e tipos de jogos 

Para exemplificar as formas e estilos que os jogos podem ter na contemporaneidade, 

é importante ressaltar como alguns estudiosos da área enquadram e categorizam esses sistemas. 

No entanto, minha intenção neste capítulo não é delimitar, nem definir os possíveis estilos que 

os jogos podem assumir, apenas expor como profissionais e pesquisadores da área enxergam a 

questão. 

A primeira discriminação necessária para compreender melhor todo esse universo 

é definir as diferenças existentes entre os jogos digitais e os analógicos, tendo em vista que 

estes últimos tratam de todo e qualquer jogo físico e concreto (não virtual). De acordo com os 

game designers Thompson, Berbank-Green e Cusworth (2007, p. 12), um dos primeiros 

registros históricos de jogos que temos é o Senet, encontrado no Egito, sob o aspecto de uma 

relíquia arqueológica que data cerca de 3.500 anos antes de Cristo, o que mostra que essa 

atividade está inserida há tempos nas mais diversas sociedades. Enquanto tal jogo foi 

encontrado há mais de 5000 anos, os jogos eletrônicos apareceram somente na década de 1950, 

em decorrência do avanço tecnológico dos computadores. Segundo o estudioso de jogos 

Bateman (2014), o primeiro jogo registrado nos computadores, que pôde ser resgatado, é 

conhecido como Bertie the Brain, e foi lançado em 1950 no Canadá. Contudo, para a jornalista 
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de jogos Kalning (2008), o primeiro jogo digital gráfico, que contempla uma tela projetada de 

visualização, foi divulgado somente em 1958 nos Estados Unidos, e ficou conhecido 

popularmente como Tennis for Two. 

De acordo com Salen e Zimmerman (2012a, p. 101-107), os jogos digitais são 

diferentes dos demais, pela simples questão do material diferenciado que os compõe (hardware 

e software), e que pode lhes garantir algumas características próprias. Apesar disso, ambos 

deixam claro que, nos dois formatos de jogos, as mesmas características podem aparecer, 

embora nos digitais sejam mais bem desenvolvidas e recorrentes. Dentre estas, os autores 

enumeram as quatro mais significativas que a digitalização pode trazer para o sistema25:  

Em primeiro lugar, a “interatividade imediata e restrita” diz respeito à tecnologia 

digital que permite com que os feedbacks e a “jogabilidade” se efetivem em tempo real, de 

forma que reajam de forma dinâmica às escolhas dos jogadores, trazendo respostas imediatas 

às ações tomadas dentro do sistema. Além disso, a mídia digital restringe as possibilidades de 

interação do usuário, por meio das entradas e saídas limitadas que o sistema oferece (o teclado 

e o autofalante de um computador; o controle e as imagens televisivas de um videogame, etc.). 

No entanto, essa restrição também oferece possibilidades de modelação dos recursos e espaços, 

garantindo o aspecto da liberdade de ação dentro das regras e limites que os jogos impõem ao 

jogador (o controle de um videogame pode ter quatro botões, mas que permitem combinar 

diversos movimentos dentro do sistema). 

Em segundo lugar, a “manipulação das informações” está relacionada ao fato de a 

mídia digital ser capaz de armazenar e manipular informações de uma forma bastante eficiente, 

de tal sorte que todos os textos, imagens, áudios, vídeos, animações e outras formas de dados 

podem ser salvos dentro da estrutura e apresentados no tempo certo de um jogo, liberando-as 

de forma fragmentada, facilitando o aprendizado, ou não. Esses sistemas digitais servem como 

verdadeiras memórias de longo e curto prazo, às quais os jogadores podem ter acesso, se as 

regras do jogo permitirem, a todo e qualquer histórico de progresso dentro daquele universo. 

Além desse armazenamento, a manipulação se torna uma considerável ferramenta, pois permite 

com que o desfecho se desenrole de acordo com um agrupamento de informações distintas, que 

podem ser reveladas de vários modos, de acordo com o andamento do jogador, ou com as 

decisões que tomou no do jogo. 

                                                 
25 Essas características serão retomadas brevemente no terceiro capítulo desta dissertação. 
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Em terceiro lugar, os “sistemas complexos e automatizados" possibilitam que os 

jogos digitais sejam capazes de automatizar procedimentos complexos, facilitando para os 

usuários, que seria muito complicado em uma situação não digital. A complexidade que todo e 

qualquer jogo, enquanto um sistema, pode ter, varia muito e pode tornar a “jogabilidade” difícil 

de ser seguida e aceita, gerando repulsa em certos jogadores. Mas, quando se adapta ao mundo 

digital, pode ser minimizada, na medida em que é capaz de ocultar mecanismos internos de 

funcionamento do jogo, mostrando apenas os resultados de uma ação, mas não o que está por 

trás dela. Basicamente, todos os aspectos dos jogos digitais são automatizados para conectar as 

relações existentes dentro da estrutura e oferecer respostas às ações de maneira automática, por 

meio das regras preestabelecidas, não demandando necessariamente um conhecimento do 

jogador sobre o funcionamento do sistema. 

Por fim, em quarto lugar, a “rede de comunicação” garante a facilidade da 

comunicação entre os jogadores e é uma característica presente em grande parte dos jogos 

digitais, em razão das inúmeras possibilidades de interação social que as mídias virtuais podem 

proporcionar independentemente da distância real entre as pessoas, como e-mails, chats, 

videoconferências, conversas via microfone etc. Estas formas de comunicação que o meio 

digital é capaz de oferecer agilizam todo tipo de interação entre indivíduos no plano global, 

permitindo o encontro de diversos jogadores em um mesmo ambiente on-line, mesmo que 

alocados em países localizados a quilômetros de distância um do outro, resultando em uma 

conexão potencializada entre as comunidades de afinidade com o jogo e na criação de um 

ambiente social virtual, onde pessoas dos mais diferentes perfis interagem em prol dos objetivos 

de um mesmo sistema. 

Baseando-nos nesta diferenciação mais percebida nos jogos digitais, se comparados 

aos analógicos, é importante destacar quais os gêneros enquadrados em cada um desses 

formatos considerados pelos game designers, a fim de ilustrar pelo viés mais prático os tipos 

de jogos que podem existir dentro de cada contexto.  

Cumpre ressaltar que a classificação de gêneros pode ser muito mais extensa e 

detalhada do que a que virá a seguir, sendo esta apenas uma tentativa de retratar as possíveis 

realidades que os jogos podem assumir pelo viés de quem os constrói. Neste primeiro momento, 

o foco da classificação dos jogos ainda se baseia na finalidade única do entretenimento, 

portanto, utilizado dentro do tempo livre26 de um indivíduo. A utilização dos jogos em outros 

                                                 
26 O conceito de tempo livre será explicitado no próximo capítulo. 
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contextos, assim como as formas que estão assumindo serão tratados mais adiante, quando for 

retratar os processos de gamification, os serious games e os simulators.  

De acordo com Adams (2014, p. 67-79), um gênero de jogo é diferente da 

classificação de filmes, ou livros, pelo fato de estar relacionado ao tipo de desafios que aquele 

determinado jogo vai proporcionar para o jogador e não pelo seu conteúdo temático. Quando 

se classifica um filme no gênero de terror, por exemplo, espera-se que contenha elementos que 

assustem os espectadores; mas, quando tratamos dos sistemas lúdicos, os jogos podem ter vários 

gêneros, como de estratégia, de tiro, ação, e ainda provocar terror. Partindo dessa conceituação, 

o autor define nove gêneros que os jogos podem assumir, enquanto mídias digitais, os quais 

ainda podem ser subdivididos em outras categorias, que aqui serão citadas, mas não serão 

aprofundadas, por não ser o real foco deste trabalho: 

Shooter (jogos de tiro): nesta modalidade, os jogadores agem usando algum tipo de 

armamento e interagem constantemente com o ambiente ao seu redor, focando sua atenção em 

alvos específicos que devem ser atingidos à distância. Pode ainda ser dividido em jogos 2D 

(duas dimensões), ou 3D (três dimensões); e jogos em primeira pessoa (representação do nosso 

campo de visão), ou terceira pessoa (representação de um campo de visão externo ao 

personagem). Exemplo: Crysis 3 e Awesomenauts; 

Action and Arcade (jogos de ação): caracteriza-se por garantir desafios físicos e 

mentais aos jogadores, por meio de interações constantes destes com o sistema, podendo 

abarcar diversas mecânicas, tais como colecionar objetos, enfrentar inimigos, competições e 

conquistas. Chama-se de Arcade os jogos de ação que são jogados em fliperamas, mediante 

inserção de moedas. Esta modalidade pode se dividir em inúmeras outras subcategorias, sendo 

as duas mais conhecidas: jogos de plataforma e jogos de luta. Exemplos: Spelunky e Skullgirls; 

Strategy (jogos de estratégia): são jogos que demandam planejamento e tomadas de 

decisão estratégicas, ou táticas, geralmente para explorar um ambiente e combater algum tipo 

de inimigo, ou conflito. Podem ser divididos usualmente em jogos baseados em turnos, ou em 

tempo real. Exemplo: Napoleon: Total War;  

Role-Playing Games – RPG (jogos de interpretação de personagens): permitem que 

os jogadores possam interagir com o mundo virtual, por meio de uma variedade de formas. 

Propiciam a construção de um avatar que o jogador desenvolve e aprimora, conquistando 

objetivos, progredindo no decorrer do jogo e imergindo em uma história própria daquele 

contexto lúdico. São jogos bastante completos, podendo ser complexos também, pois envolvem 
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desafios táticos, logísticos, de exploração, sobrevivência, estratégicos, entre outros. Exemplo: 

The Elder Scrolls V: Skyrim; 

Sports (jogos de esporte): simulam esportes reais, ou inventam novos, no qual o 

jogador assume o papel de um personagem ou time e compete com os demais, virtualmente, 

seguindo as regras daquele jogo. Quando se tratar de um esporte já existente, o jogo será uma 

representação do próprio jogo, respeitando as regras existentes e condicionando-as às entradas 

de interação que o jogador poderá efetuar com o sistema (controle, teclado etc.). Exemplo: Pro 

Evolution Soccer; 

Vehicle simulation (jogos de simulação de veículo): trata-se de jogos que simulam 

o manuseio de qualquer meio de locomoção (navios, aviões, carros etc.) como forma de gerar 

uma sensação de movimento e experimentação daquele momento representativo do real. 

Exemplo: Forza Motorsport 4; 

Construction and simulation27 (jogos de construção e simulação): são jogos sobre 

processos, nos quais os jogadores se submetem a gerir a construção de algo, seja uma cidade, 

uma civilização, ou algum outro contexto, passando por conflitos geralmente econômicos da 

gestão. Envolvem o aspecto de construir algo livremente, dentro das regras e contexto do 

sistema, e gerenciá-lo para continuar o ciclo da construção e evitar falhas. Exemplo: Farmville; 

Adventure (jogos de aventura): são aqueles que se assemelham aos filmes, na 

medida em que se baseiam em histórias, nas quais o protagonista, ou algum outro personagem, 

é controlado pelo jogador com a finalidade de prosseguir interagindo com toda a trama do jogo, 

para descobrir tudo o que está acontecendo, por meio da superação de obstáculos, conclusão de 

missões, descobrimentos de mistérios, entre outros, até chegar ao fim da trama. Exemplo: 

Heavy Rain; 

Puzzle (jogos de quebra-cabeça): a resolução de quebra-cabeças ou os desafios que 

demandem um esforço mental para resolução de um determinado problema são essenciais neste 

tipo de jogo. Geralmente oferecem uma série de missões e objetivos curtos, dentro de outro 

maior, incluindo reconhecimento de padrões, deduções lógicas, ou entendimento de processos, 

por exemplo. Estão atrelados à superação frequente de obstáculos, conseguida pelo esforço do 

jogador em solucionar aquele problema. Para Adams (ibid., p. 78), tal jogo começou a se 

massificar na década de 2000, quando os celulares com acesso à internet e adaptados à 

                                                 
27 É importante ressaltar que, tanto os jogos de construção e simulação quanto os de simulação de veículos, 

representam também simuladores que podem ser usados em outro contexto, além do referente ao entretenimento 

puro, como veremos no decorrer desta dissertação. 
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instalação de aplicativos começaram a se popularizar cada vez mais. Exemplo: Cut the Rope e 

Time Travel. 

Já no que diz respeito aos jogos analógicos, Berbank-Green, Cusworth e Thompson 

(2007, p. 14-17) se referem a quatro possíveis grandes gêneros, sendo eles: 

Board (jogos de tabuleiro): são jogos praticados dentro de algum tabuleiro físico, 

no qual os jogadores interagem com o sistema por meio de dados, peças, cartas, fichas, e que 

geralmente não demandam muito tempo de imersão dos jogadores (as partidas tendem a acabar 

dentro de um dia). Exemplos: Jogo da Vida, Banco Imobiliário e Xadrez; 

Card (jogos de cartas): refere-se a todos os jogos que se utilizam de cartas, não 

dependendo necessariamente de um tabuleiro, nem mesmo de um ambiente apropriado, 

podendo ser jogado sobre o chão, uma mesa, ou qualquer outro lugar. Exemplos: Magic: The 

Gathering, Truco, Poker e UNO; 

Role-Playing (jogos de interpretação de papéis): assim como os jogos digitais de 

RPG, nesta modalidade, os jogadores assumem o papel de algum personagem que supera 

obstáculos e conquista os objetivos, no desenrolar de uma história a ser contada. Exemplos: 

Dungeons and Dragons; 

Tabletop War (jogos de guerra sobre o tabuleiro): apesar de serem jogos de 

tabuleiro, os jogadores simulam uma batalha, usando diversas miniaturas físicas que controlam, 

ou seja, é uma mistura dos jogos de tabuleiro com os de interpretação de papéis, mas assimilado 

geralmente ao controle de inúmeros personagens, na representação de um verdadeiro exército. 

Exemplo: Warhammer. 

 Reflexões sobre o capítulo 

A definição dos jogos e da interação lúdica se torna crucial, neste ponto, para 

entender como os jogos estão inseridos nos momentos de lazer e quais os atrativos que fazem 

com que as pessoas fiquem horas e dias engajados durante uma mesma atividade. O poder de 

foco inerente a essa ferramenta é facilmente observado quando se percebe que hoje, cada vez 

mais, existem pessoas compenetradas em seus celulares o tempo todo jogando jogos simples, 

ou complexos, os quais lhes oferecem um pouco de excitação e prazer naquele momento.    
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Este capítulo teve como objetivo mostrar o crescimento da atividade para o campo 

do entretenimento, juntamente com a sua função nas sociedades contemporâneas e as 

transformações de significado e também sociais que as atividades vêm desempenhando até a 

atualidade. Os jogos para Huizinga e para Caillois têm um significado bastante abrangente e 

são sinônimos de toda e qualquer atividade voluntária que seja delimitada fora da vida ordinária, 

que proporcione prazer e seja regida por regras próprias. No entanto, principalmente pelo 

avanço da indústria do entretenimento, atividades como espetáculos, filmes, teatros, shows, 

entre outros, começaram a se diferenciar da ideia que ambos os autores tinham do jogo, 

exigindo que fronteiras entre as atividades fossem mais bem estudadas e designadas, caso 

contrário, todos os exemplos acima referidos seriam jogos. Dessa forma, as atividades passaram 

a ser pensadas e produzidas por uma indústria, garantindo, assim, uma autonomia ainda maior 

com relação às demais atividades da vida ordinária. 

Com base nessas constatações, exporei, nos próximos capítulos, o objeto principal 

desta dissertação, decorrente da expansão do uso dessas ferramentas para outros contextos 

sociais, como o do trabalho, em especial. A autonomização do jogo, perante a vida ordinária e 

também diante das demais atividades lúdicas já foi algo que transformou a significação do 

próprio jogo, que passou a ser visto como um instrumento que motiva a interação lúdica das 

pessoas durante o seu momento de lazer, ou seja, durante os momentos em que decidem romper 

com o cotidiano para imergir em um estado de alegria e tensão. No entanto, falar de jogos dentro 

de empresas é dizer que houve uma nova transformação dessas atividades na 

contemporaneidade. Isto é, à medida que o jogo, ou o “círculo mágico” que envolvem os 

jogadores, proporciona satisfação e prazer aos inseridos no sistema, eles também estarão 

proporcionando essas sensações no ambiente de trabalho? Como isso está acontecendo? Para 

responder tais perguntas, faz-se necessário compreender o contexto do lazer sob o qual os jogos 

são comumente jogados, para poder, então, desprendê-los dele e avaliar como estão sendo 

utilizados dentro de outros contextos. No próximo capítulo, portanto, abordarei o fenômeno de 

os jogos estarem penetrando outros ambientes que não os do lazer.  
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2. O LAZER E O TRABALHO: UMA 

RESSIGNIFICAÇÃO DOS JOGOS 

Tratar dos jogos como atividades que as pessoas possam praticar durante os 

momentos de lazer é algo historicamente conhecido. No entanto, com a difusão da tecnologia 

e a invenção dos computadores, videogames e celulares, a forma como as quais os indivíduos 

usufruem dessa experiência se diferencia e se difunde pela maior facilidade de acesso28. Porém, 

o que mais chama atenção é constatar que a utilização desses jogos vem crescendo e penetrando 

outros ambientes da vida social, que não somente o do lazer, a exemplo do próprio trabalho.  

Assim, parto de uma constatação empírica de que os jogos estão sendo aplicados 

no ambiente do trabalho, contrapondo-se a maneira como os cientistas sociais e, inclusive, os 

game designers têm abordado os jogos. Enquanto para os primeiros o elemento lúdico é 

sinônimo de jogo e diz respeito a qualquer atividade que se desprende da realidade e gera 

imersão em um ambiente prazeroso, para os segundos, essa ideia também esteja presente, não 

se restringe somente ao jogo, mas também às outras atividades que possam ter tal característica, 

como as decorrentes do mundo do entretenimento (assistir à televisão e ler um livro, por 

exemplo). Desse modo, apoio-me em uma análise de que os jogos, na contemporaneidade, ao 

serem utilizados no ambiente de trabalho, tiveram uma ressignificação, sem necessariamente 

estarem relacionados ao prazer29, pois essa qualidade não está vinculada ao jogo propriamente 

dito, mas sim, ao meio em que é consumido.  

 A sociedade, o indivíduo e o papel social do lazer 

Estamos habituados a relaxar após uma longa jornada de trabalho. Muitas vezes, 

jogamos no celular para aliviar o tédio que uma eventual situação nos proporciona. Esperamos 

a chegada do final de semana para poder viajar com os amigos, ou jantar com a esposa. Vamos 

a um almoço de família para darmos risadas e nos divertirmos com as histórias que nos contam. 

Situações como estas podem retratar momentos corriqueiros da nossa realidade atual, pois 

                                                 
28 Enquanto que para praticar algum esporte, ou jogar “dominó”, ou um jogo de tabuleiro comum, as pessoas 

precisariam reservar e planejar um tempo separado do cotidiano para exercer essas atividades, com os jogos de 

celulares, por exemplo, é possível que os indivíduos passem vários pequenos momentos, durante o dia, jogando. 
29 Pode ser que tais atividades proporcionem esse sentimento em seus jogadores, porém os jogos deixam de ser 

definidos por meio dele.  
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caracterizam instantes da vida cotidiana social. No entanto, do que tratam esses tempos? Existe 

alguma similaridade entre todos eles? São esses os momentos que comumente chamamos de 

lazer? O que é, afinal, o lazer?  

A origem do termo e do seu significado proveio de uma construção social histórica, 

que pode ser interpretada por diferentes pontos de vistas. Baseando-me em dois sociólogos que 

estudaram o tema, proponho neste capítulo analisar a questão do lazer; as definições que o 

delimitam e o caracterizam; o papel que as atividades dessa natureza desempenham socialmente 

na atualidade; e quais são essas atividades. 

Partindo de uma análise cronológica para levantar a questão, segundo o sociólogo 

francês Joffre Dumazedier (1979) [1974], o tempo destinado ao trabalho e ao não-trabalho é 

antigo na história das sociedades, porém foi somente após a Revolução Industrial que o lazer 

pôde surgir.  

Nas sociedades mais arcaicas, o trabalho e o jogo estavam muito integrados aos 

rituais e festas. Todos os três elementos eram mesclados durante as manifestações culturais e 

tradicionais do coletivo, não havendo, portanto, distinção entre eles. Já nas sociedades pré-

industriais, ou agrárias, o trabalho estava relacionado com os ciclos naturais das estações e dos 

dias, tendo em vista que os momentos de repouso e de esforço não eram separáveis e nítidos. 

As pausas eram encaradas como tempos de desocupação, sem demanda de trabalho, mas ainda 

não caracterizava o que o autor chamaria de lazer (ibid., p. 26, 27). Ele menciona que alguns 

pesquisadores atribuem erroneamente a questão do lazer à ociosidade referente aos aristocratas 

antigos da Grécia e da Idade Média. Entretanto, essa ociosidade não complementava nem 

compensava o trabalho, o substituía, fazendo com que os privilégios desses momentos fossem 

pagos com o trabalho de outros, como escravos, o que também não caracterizaria a questão do 

lazer.  

“O lazer não é a ociosidade, não suprime o trabalho; o pressupõe. 

Corresponde a uma liberação periódica do trabalho no fim do dia, 

da semana, do ano ou da vida de trabalho.” (ibid., p. 28) 

Esses momentos de pressuposição do trabalho foram resultados, portanto, do 

desenvolvimento social, político e econômico das diversas sociedades e regiões globais após o 

século XIX. Enquanto antigamente se podia ter ociosidade, ou tempo livre, é somente na 

contemporaneidade que o lazer, juntamente com os demais tipos de tempos, aparece. Entre 
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alguns fatores que influenciaram tal mudança, está, inicialmente, o progresso da produtividade, 

que proveio das inovações técnico-científicas; os movimentos sociais que lutaram pela 

liberação de tempo de trabalho por salários maiores; e a cultura do consumo de massa, que 

necessitava de tempo livre para estimular o mercado de bens de cultura e serviços. Atrelado a 

isso, o autor também atribui um movimento de regressão dos controles sociais pelas instituições 

familiares, socioespirituais e sociopolíticas, decorrente do aumento da defesa dos interesses 

individuais em relação a essas instituições. Dessa forma, o incremento de tempo disponível 

típico desse tipo de sociedades acarretou na busca pelas mais diferentes atividades que o 

ocupassem, a fim de suprir o “vazio” social que se instalara. 

“Esta força central de atração que se afirma através desta 

abundância de atividades é – conforme pensamos – uma nova 

necessidade social do indivíduo de dispor de si para si mesmo, de 

gozar de um tempo cujas atividades antigamente eram em parte 

impostas pela empresa, pelas instituições sócio-espirituais, sócio-

políticas ou familiares. Como a necessidade de um trabalho 

prolongado se faz sentir menos, como o controle das instituições 

constitutivas da sociedade é menos extenso, um tempo marginal é 

liberado: sua razão de existir não é mais o funcionamento de uma 

instituição, mas a realização do indivíduo (...) a subjetividade do 

indivíduo torna-se em si mesma um valor social.” (ibid., p. 57) 

Assim, segundo Dumazedier, o lazer aparece relacionado ao conteúdo de tempo 

reservado a própria realização de atividades a escolha do indivíduo. No entanto, ainda assim, é 

um tempo socialmente consentido, regido por normas e obrigações das mais diversas 

instituições. Não é um tempo próprio da pessoa, mas sim, fruto de uma evolução 

socioeconômica, um novo direito social de o indivíduo usar o tempo para a sua autossatisfação, 

mas cujo conteúdo é determinado pelo trabalho, um tempo livre de trabalho, mas determinado 

por ele. Nesse sentido, o autor defende que há quatro características que oferecem propriedade 

para qualificar toda e qualquer atividade como constituinte da esfera do lazer (ibid., p. 93-97).  

Em primeiro lugar, atividade deve ter um “caráter liberatório”, pois é relacionada a 

uma livre escolha do indivíduo, com a finalidade de liberação das obrigações fundamentais 

primárias dos diversos organismos e instituições da sociedade. Dessa forma, quando uma 

atividade do lazer se transforma em uma obrigação (como um amador que se torna profissional 
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do esporte), a sua natureza é alterada do ponto de vista da sociologia, mesmo que seu conteúdo 

ou o sentimento de prazer seja inalterado. 

O “caráter desinteressado” seria um complemento direto ao anterior no quesito de 

finalidade, na medida em que as atividades de lazer não estão fundamentalmente submetidas a 

nenhum fim lucrativo, ou a um utilitário. Quando isso acontece (utilizando o mesmo exemplo 

anterior do esportista), tem-se um “semilazer”, pois as obrigações primárias provenientes de 

alguma esfera social (como empresas e o trabalho) se unem com as características inerentes de 

uma atividade de lazer.  

O “caráter hedonístico” é relacionado ao estado de satisfação 30  buscado pelo 

indivíduo, que o toma como um fim em si. Essa questão trata de uma condição primária do 

lazer, pois toda atividade dessa natureza é interessada por quem a executa, mesmo que tenha 

que fazer algum esforço físico e mental, como um grupo de alpinistas, por exemplo, pois a ação 

foi livremente escolhida na expectativa de uma felicidade sem interesses, ou fins utilitários. 

Caso esse sentimento de satisfação não esteja mais atrelado à atividade, e a pessoa não sinta 

mais prazer com aquilo, o interesse livre é traído, tornando-se um lazer empobrecido.  

Por fim, o “caráter pessoal” que diz respeito às satisfações das necessidades dos 

indivíduos perante as obrigações primárias sociais. As atividades desta natureza possuem 

(novamente) o fim em si, mesmo que contradigam as próprias necessidades da sociedade, em 

comparação ao indivíduo. Dessa forma, elas podem assumir três funções: o descanso, que 

liberta a pessoa das fadigas físicas e nervosas, com o propósito de recuperação; o divertimento, 

que a liberta do tédio cotidiano específico das tarefas repetitivas ou desgostosas, na 

possibilidade de, inclusive, instigar aspectos imaginários na pessoa; e o desenvolvimento, que 

permite ao indivíduo sair da rotina e buscar caminhos para o seu crescimento pessoal por meio 

da liberação do poder criador, ou em harmonia com os valores dominantes sociais (ibid., p. 97).  

Assim, complementando esta exposição teórica, valho-me dos sociólogos Eric 

Dunning e Norbert Elias (1992) [1985] que buscam explicar a questão do lazer pelo seu aspecto 

socializador, na medida em que as sociedades mais industrializadas e complexas, em 

comparação com as menos desenvolvidas, tendem a possuir um maior grau de controle sobre 

os indivíduos e uma verdadeira força coercitiva que inibe a expressão das emoções individuais, 

de forma a preservar o equilíbrio e harmonia entre as pessoas. A ampla interdependência das 

                                                 
30 O autor usa essa expressão aliada a outras, como felicidade, prazer, ou alegria, por ser menos carregada de 

conotações diversas. 
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atividades entre indivíduos nessas sociedades é mantida pelo Estado, o ator social que, segundo 

a perspectiva de Dunning e Elias, representa o guardião dessa ordem na modernidade. Essa 

força externa, imposta pelas normas e leis, garante uma socialização característica das 

sociedades altamente industrializadas, que  

“(...) têm como resultado uma interiorização mais forte e mais firme 

do autocontrole individual, resultando numa armadura de 

autodomínio, a qual opera de forma relativamente harmoniosa e, em 

comparação, de maneira moderada – mas sem demasiadas saídas – 

em todas as esferas da vida.” (ibid., p. 166) 

Sob essa ótica, as pessoas não têm a oportunidade de se exporem fielmente às suas 

emoções, sem racionalizarem sobre o controle que devem ter sobre si mesmas, garantindo um 

alto nível de tensão, uma espécie de castração dos sentimentos e uma inibição dos desejos 

pessoais, que serão demandados nos momentos de lazer.  

A primeira distinção que os autores propõem, no que diz respeito ao estudo dessas 

atividades de lazer, se relaciona à separação dos termos “lazer” e “tempo livre”, uma vez que 

são, erroneamente, utilizados para designar um mesmo objeto. Para eles, o “tempo livre” deve 

ser compreendido como qualquer tempo liberto das ocupações do trabalho, enquanto que 

somente uma parte dele pode estar voltada às atividades de lazer propriamente ditas. Para 

explicar tal distinção, Dunning e Elias desenvolvem uma tipologia em “espectro”, considerando 

o seu grau de rotina, ou seja,  

“(...) canais correntes de ação reforçada por interdependência com 

outros e impondo ao indivíduo um grau bastante elevado de 

regularidade, estabilidade e controle emocional na conduta, que 

bloqueiam outras linhas de ação, mesmo que estas correspondam 

melhor à disposição, aos sentimentos, às necessidades emocionais 

do momento.” (ibid., p. 149) 

Chega-se, então, às três categorias: 1) rotinas do tempo livre, que representam as 

atividades mais rotineiras, como as necessidades biológicas, cuidados com o próprio corpo, 

governo da casa e rotinas familiares; 2) atividades de formação, autossatisfação e 

autodesenvolvimento, que representam as atividades de rotina moderada, como trabalho 
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particular (voluntariado, “hobbies” e capacitações pessoais), atividades religiosas e atividades 

de formação de caráter voluntário (como leitura de jornais e audição de debates políticos); 3) 

atividades de lazer, que representam as atividades menos rotineiras, como as sociais 

(casamentos, banquetes, reuniões em bares, festas etc.), atividades de jogo, ou mimética e as 

menos especializadas (viajar nos feriados, comer fora de casa etc.). À vista disso, segundo o 

parâmetro considerado, o trabalho se situa como sendo a atividade mais rotineira, regulada e 

controlada das sociedades modernas, enquanto que o lazer representa a destruição dessa rotina 

e o descontrole dessas emoções, reprimidas até então. Entretanto, mesmo considerando as 

atividades de lazer como representações da esfera menos rotineira da vida social, elas ainda 

oferecem certo grau de controle, porque a possibilidade de exaltação dessas emoções é 

controlada coletiva e individualmente, por constituir um enclave, socialmente consentido, de 

concentração sobre si próprio. Como exemplo, os autores citam as próprias regras e espaços 

limitados de um jogo. Dessa forma, o que diferencia uma atividade de lazer das demais não é a 

ausência, ou presença de regras, mas o contexto em que o indivíduo se encontra, que pode 

exercer uma forte pressão social sobre ele (no caso do trabalho, por exemplo), ou possibilitar 

autonomia e liberdade de ação (como no contexto do lazer).  

Segundo Dunning e Elias, o lazer não apenas compensa as tensões do trabalho, mas 

é responsável por proporcionar outras novas, gerando uma espécie de “tensão-excitação”, e 

defendem o fato de as pessoas procurarem essa atividade não só como distensão, mas como 

forma de produzirem estimulação e alegria. Segundo eles,  

“(...) de uma maneira simples ou complexa, a um nível baixo ou a 

nível elevado, as atividades de lazer proporcionam, por um breve 

tempo, a erupção de sentimentos agradáveis fortes que, com 

frequência, estão ausentes nas suas rotinas habituais de vida. A sua 

função não é simplesmente, como muitas vezes se pensa, uma 

libertação das tensões, mas a renovação dessa medida de tensão, 

que é um ingrediente essencial da saúde mental. O caráter essencial 

do seu efeito catártico é a restauração do tônus mental normal 

através de uma perturbação temporária e passageira de excitação 

agradável.” (ibid., p. 137, 138) 

Os autores ainda completam dizendo que há a necessidade de 
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“(...) um equilíbrio de tensão instável entre uma esfera onde a 

atividade intelectual impessoal e o controle das emoções que a 

acompanha prevalecem sobre a estimulação das atividades 

emocionais e uma outra esfera onde a excitação agradável de 

semelhante processo emocional prevalece e os controles inibitórios 

estão enfraquecidos.” (ibid., p. 178) 

A segunda distinção feita pelos autores faz referência à função desempenhada pelas 

atividades do trabalho e do lazer como sendo praticamente opostas, de acordo com o grau de 

controle social e rotina que as esferas possuem, ponderando a balança do “eu-nós”, representada 

pela relação “indivíduo-sociedade”, para um lado, ou para o outro. No trabalho, ou nas 

atividades de tempo livre de não lazer, a função da atividade está mais baseada no coletivo, 

enquanto nas relacionadas diretamente com o lazer, está mais atrelada ao indivíduo.  

“(...) nas atividades de não lazer, a função para si próprio é 

subordinada à função que ela tem para os outros; nas atividades de 

lazer, a função para os outros é subordinada à função que ela possui 

para si próprio. (...) as atividades exteriores ao lazer exigem (...) um 

grau de controle emocional relativamente muito elevado, porque a 

consideração pelos outros é exigida pela frequente 

interdependência muito complexa dessas atividades com as 

atividades de outros.” (ibid., p. 168) 

Tendo em vista todos esses aspectos, quais são as semelhanças e diferenças entre 

os autores com relação ao lazer e ao que ele representa na sociedade atual? Para Dunning e 

Elias, é necessário considerar o lazer como um elemento autônomo e uma esfera da vida 

humana, assim como o trabalho, e não em função dele. É importante entender aqui a mudança 

conceitual proposta pelos sociólogos, para quem essas atividades de lazer não são opostas ao 

trabalho, divergindo de outros estudiosos clássicos, como vimos com Dumazedier, mas sim, 

como opositoras às rotinas da vida social, entre as quais as atividades e ocupações profissionais. 

Além disso, Dumazedier atribui às causas da origem do lazer aspectos da própria transformação 

social pela qual as inúmeras sociedades industrializadas passaram, decorrentes de movimentos 

e reestruturações na própria forma de as pessoas organizarem o seu dia. Percebe-se que, para o 

autor, a ideia de lazer está bastante atrelada ao tempo disponível decorrente do desprendimento 



56 

 

de algumas obrigações, por diversos motivos, o que fez com que as pessoas buscassem 

preenchê-lo com atividades que pudessem lhes oferecer realização pessoal e prazer. Sob seu 

ponto de vista, o lazer é condicional a alguma obrigação e, portanto, não pode ser estudado 

separadamente. Já para Dunning e Elias, a esfera desse campo é autônoma e desprendida do 

trabalho, por estar mais atrelada aos processos de socialização das sociedades mais 

desenvolvidas, porém decorrentes do controle excessivo, que resultou na internalização de 

comportamentos autocontrolados carentes de excitação. Dessa maneira, o lazer está ligado à 

não rotina, ou à falta de controle social, e faz referência a toda e qualquer atividade que traga 

não o alívio dessas tensões, mas o surgimento de outras, aliadas ao prazer, e que favorecem os 

interesses do próprio indivíduo. 

Nota-se que a única discrepância do ponto de vista dos autores é referente ao 

contexto social e às causas do surgimento da esfera do lazer, o que, a meu ver, são 

complementares e não opostos. Assim, embora exponham de maneiras diferentes, e cada qual 

do seu jeito, os sociólogos debatem a questão do lazer submetida ao desprendimento das 

obrigações (Dumazedier), ou do controle social (Dunning e Elias), por meio de atividades que 

possam proporcionar realização dos interesses pessoais de forma autônoma, ou seja, 

incondicional a interesses coletivos. Entendo, porém, que Dunning e Elias conseguiram dar um 

passo à frente de Dumazedier, ao distribuírem, em virtude das rotinas cotidianas sociais, as 

atividades sociais que dizem respeito à ação influenciada pelo controle social (como o trabalho), 

à vinculada ao interesse individual (como o lazer), e aquela que se localiza entre ambos os 

extremos (como as do tempo livre). 

Percebe-se daí que há muitas semelhanças entre as definições de jogos que foram 

propostas no primeiro capítulo com a de lazer defendida por todos esses autores. Em primeiro 

lugar, todos os caracteres que definem o lazer para Dumazedier estão presentes na definição de 

lúdico defendida por Huizinga (2003), Caillois (1990)31 , Salen e Zimmermann (2012b) e 

também Adams (2014), que vincula o lúdico à ideia de autonomia, prazer e imersão em uma 

nova realidade (“liberatória”). Em segundo lugar, a oposição dos jogos à vida séria (Huizinga, 

2003 e Caillois, 1990) está relacionada à que Dunning e Elias fazem das atividades do lazer às 

rotinas de controle social. Em terceiro lugar, a caracterização dos jogos como atividades 

autônomas e livres dentro de um espaço de regras (Salen e Zimmermann, 2012b) também está 

                                                 
31 Como explanado no primeiro capítulo, Caillois (1990) questionaria apenas o segundo caráter “desinteressado” 

de Dumazedier, levando-se em conta que a obtenção de lucros por meio do jogo (e, portanto, uma atividade do 

lazer) pode ocorrer no caso dos jogos de azar, por exemplo. 



57 

 

relacionada à ideia de Dunning e Elias de que as atividades de lazer são voltadas ao indivíduo, 

conquanto também possuam regras e controle. Por fim, em quarto lugar, o argumento de 

considerar os jogos como atividades que geram entretenimento para o indivíduo, por meio de 

realidades paralelas à vida real (Adams, 2014), está vinculado à geração de novas tensões 

ligadas ao prazer sobre as já existentes tensões da vida cotidiana que Dunning e Elias defendem. 

Mais uma vez, observamos a significativa semelhança existente entre o conceito de lazer e o 

elemento lúdico dos jogos, mostrando que toda construção do pensamento de jogo está 

articulada ao imaginário social que foi construído a respeito do próprio lazer, que abarca 

diversas atividades, dentre as quais os jogos.  

Ao atribuirmos todas essas atividades a uma indústria que é responsável por 

“produzi-las” como produtos a serem usufruídos no momento de lazer, estamos nos referindo 

à chamada indústria do entretenimento. De acordo com Raessens, um estudioso e professor da 

área de Mídia e Cultura da Universidade de Utrecht, na Holanda, estamos passando, há um 

tempo, por um fenômeno conhecido como “ludificação da cultura”, para o qual a indústria dos 

jogos vem ganhando cada vez mais importância, diante da indústria do cinema e da música 

(2006, p. 52-57). Complementando ainda tal questão, em outra obra em que esse estudioso teve 

também participação, De Lange, De Mul, Frissen, Lammes e Raessens defendem que:  

“Talvez a primeira coisa que venha à cabeça nesse contexto é a 

popularidade imensa dos jogos de computador, que de acordo com 

as vendas, já ultrapassou os filmes de Hollywood. Nos EUA, jovens 

de 8 a 18 anos de idade jogam na média uma hora e meia por dia 

nos consoles, computadores e portáteis, incluindo o celular32 (...) 

embora talvez a mais visível, a cultura do jogo de computador é 

apenas uma das manifestações dos processos de ludificação que 

aparentam penetrar cada domínio cultural33. Na nossa economia da 

experiência atual, por exemplo, a ludicidade não caracteriza 

somente o tempo de lazer (...), mas também os domínios que 

                                                 
32 RIDEOUT, V.; FOEHR, U.; e ROBERTS, D. (2010). Generation m². Media in the lives of 8 to 18-year-olds. 

Menlo Park, CA, Kaiser Family Foundation. 
33  NEITZEL, B; e NOHR, R. (ed. 2006). Das Spiel mit dem Medium. Partizipation-Immersion-Interaktion. 

Marburg, Schüren. 
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costumavam ser sérios, como o trabalho (...), a educação (...), a 

política, (...) e até mesmo a guerra.”34 (2015, p. 9, 10) 

Os autores citam ainda o economista americano Jeremy Rifkin35, ao defender a ideia 

de que o ato de jogar vem se tornando algo tão importante na economia cultural, quanto era o 

ato de trabalhar na economia industrial. Em adição, ainda mencionam o sociólogo polonês 

Zygmunt Bauman36, que argumenta sobre como a idade adulta pós-moderna é marcada pela 

vontade de abraçar um jogo com todo o coração, assim como fazem as crianças (ibid.). Destarte, 

percebe-se que o expressivo crescimento da indústria dos jogos e dessas atividades na 

contemporaneidade está sendo objeto de estudos de vários cientistas sociais, e a inserção dessa 

atividade em outros contextos da sociedade vem sendo analisada cada vez mais para se entender 

o que está por detrás dessa utilização. Assim, como contribuição a essa construção de 

conhecimento e tomando por base as informações expostas até este ponto, esta dissertação se 

propõe a analisar e discutir o fenômeno da utilização de jogos no ambiente de trabalho.  

 O jogo e o seu contexto de não lazer 

Tendo em vista que a construção da imagem do lazer (pelos sociólogos 

apresentados anteriormente) se faz pela abstração de um contexto rotineiro para imergir em 

outro mais excitante, prazeroso e livre de obrigações, e que o trabalho pressupõe essas 

obrigações e rotinas, onde estaria o jogo nesta dualidade construída? Como ele está sendo 

inserido no ambiente de trabalho? 

Assim, inicialmente, analisei que os jogos se desprenderam da vida cotidiana e da 

cultura de maneira geral, como era visto por Huizinga e Caillois, e passaram a ser considerados 

atividades autônomas do contexto do lazer pelos game designers, que passaram a vê-los como 

produtos de entretenimento que deviam ser arquitetados e desenvolvidos para gerar alegria e 

                                                 
34 Tradução própria: “Perhaps the first thing that comes to mind in this context is the immense popularity of 

computer games, which, as far as global sales are concerned, have already outstripped Hollywood movies. In the 

US, 8- to 18-year-olds play on average an hour and a half daily on consoles, computers and handheld gaming 

devices, including mobile phones (Rideout et al. 2010, 2-3). Although perhaps most visible, computer game culture 

is only one manifestation of the process of ludification that seems to penetrate every cultural domain (Neitzel and 

Nohr 2006). In our present experience economy, for example, playfulness not only characterizes leisure time but 

also those domains that used to be serious, such as work, (...) education, (...) politics, (...), and even warfare.” 
35 Os autores se baseiam na obra: RIFKIN, J. (2000). The age of access: The new culture of hypercapitalism. 

Where all of life is a paid-for experience. New York, Jeremy P. Tarcher/Putnam. 
36 Os autores se baseiam na obra: BAUMAN, Z. (1995). Life in fragments: Essays in postmodern morality. Oxford, 

Blackwell Publishers. 
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prazer aos seus jogadores. Portanto, há uma articulação das atividades de jogos provinda da 

construção social que se faz do lazer. A minha intenção aqui, contudo, é expor como alguns 

desses game designers e vários estudiosos de outras áreas se apropriaram disso e acabaram por 

avançar ainda mais com essa autonomização, desligando tais ferramentas do próprio contexto 

do entretenimento, indo para outros ambientes, como o do trabalho (entre outros). Tal 

procedimento acarretou mudanças na forma como se avalia um jogo nos dias atuais, mesmo 

que ainda haja uma considerável proximidade entre a conotação de tais atividades e o lazer. A 

figura apresentada a seguir ilustra essa autonomização dos jogos da vida comum para outros 

contextos, como o do lazer e o do trabalho, por exemplo. 
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Figura 4 - O jogo em outros contextos 

 

Fonte: figura de autoria própria. 

 

Para designar esses fenômenos da utilização de jogos no contexto do trabalho, 

Herger (2014), um estudioso da área de gamification 37  e fundador de uma empresa de 

consultoria especializada nesse serviço38, cita três possíveis utilizações e termos de jogos fora 

                                                 
37 O termo também é conhecido no Brasil por “ludificação”, “gamificação” ou “gameficação”. 
38  Trata-se da Enterprise Gamification Consultancy, fundada em 2013. Para maiores informações, acessar: 

<http://www.enterprise-gamification.com/>. Visitado em: 29/10/2015 às 15 horas.  
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de seu contexto de entretenimento puro: serious games, simulation e gamification. Como 

veremos no decorrer desta dissertação, os dois primeiros são utilizados desde muitos anos 

dentro do contexto organizacional, enquanto que o último termo retrata algo bastante 

novidadeiro na contemporaneidade, o que, portanto, tomei como ponto de partida para o estudo. 

Para tanto, levantei na internet alguns temas relacionados a jogos em empresas e 

resolvi buscar eventos e seminários que garantissem o agrupamento de especialistas e 

interessados no assunto, para poder compreender melhor quem é esse público e de que forma 

esse fenômeno está sendo aplicado na prática. Identifiquei com essa pesquisa inicial que 

existiam inúmeros eventos que lidavam com jogos dentro do contexto do trabalho, tratando 

tanto pelo título de serious games quanto de gamification, tais como39:  

Enterprise Gamification Europe: Março de 2014 em Londres, na Inglaterra40; 

Fleming Europe Gamification in HR Summit: Maio de 2014 em Paris, na França41; 

Gamification World Congress: Maio de 2014 em Barcelona, na Espanha42; 

GSummit: Junho de 2014 em São Francisco, nos Estados Unidos43; 

Gala Conference: Julho de 2014 em Bucharest, na Romênia44; 

Isaga Sagsaga: Julho de 2014 em Dornbirn, na Áustria45; 

Serious Play Conference: Julho de 2014 em Los Angeles, nos Estados Unidos46; 

Enterprise Gamification Fórum: Setembro/Outubro de 2014 em Nova Iorque, nos Estados 

Unidos47; 

Internacional Academic Conference on Meaningful Play: Outubro de 2014 em Michigan, nos 

Estados Unidos48; 

Orgatec: Outubro de 2014 em Cologne, na Alemanha49; 

                                                 
39 Os eventos estão expostos em ordem cronológica de realização. 
40 Disponível em: <http://www.enterprisegamificationeurope.com>. Visitado em: 12/11/2014 às 11 horas. 
41 Disponível em: <http://human-resources.flemingeurope.com/gamification-hr-summit>. Visitado em: 

12/11/2014 às 11 horas. 
42 Disponível em: <http://www.gamificationworldcongress.com/>. Visitado em: 12/11/2014 às 11 horas. 
43 Disponível em: <http://sf14.gsummit.com/>. Visitado em: 12/11/2014 às 11 horas. 
44 Disponível em: <http://www.galaconf.org/>. Visitado em: 12/11/2014 às 11 horas. 
45 Disponível em: <http://www.isaga2014.com/>. Visitado em: 12/11/2014 às 15 horas. 
46 Disponível em: <http://www.seriousplayconference.com/>. Visitado em: 12/11/2014 às 15 horas. 
47 Disponível em: <http://www.aliconferences.com/events/egfnyc/>. Visitado em: 12/11/2014 às 15 horas. 
48 Disponível em: <http://meaningfulplay.msu.edu/>. Visitado em: 12/11/2014 às 16 horas. 
49 Disponível em: <http://www.orgatec.com/en/orgatec/home/index.php>. Visitado em: 12/11/2014 às 16 horas. 
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Games for Health Europe: Outubro de 2014 em Utrecht, na Holanda50.  

Retrato, portanto, que um dos sintomas de que a questão do jogo está invadindo a 

esfera do trabalho é a existência de uma inteligência organizada voltada a pensar essa 

ferramenta, o que fica evidente pelos inúmeros eventos e congressos que comportam diversas 

empresas e estudiosos, que estudam e sistematizam a aplicação de elementos de jogos dentro 

do ambiente de trabalho como forma de fortalecer um discurso mercadológico de eficiência da 

ferramenta para empresas interessadas, que também compõem tais eventos.  

Além disso, tais jogos estavam sendo amplamente estudados por diversas ciências, 

como a Psicologia e a Economia, o que permitiu, inicialmente, continuar a investigação, em 

virtude da necessidade de conhecer com maior profundidade como esses eventos aconteciam. 

Escolhi, pois, visitar o evento do GSummit, em São Francisco, realizado em Junho de 2014, 

que trata, principalmente, sobre o novo fenômeno de gamification, o que serviu como porta de 

entrada para iniciar a pesquisa. A escolha desse evento se deu pela proximidade de data (havia 

começado a minha busca no começo de 2014 e o evento seria dois meses depois) e também pela 

relevância e abrangência que identifiquei no próprio site do congresso a respeito do tema, ao 

levantar as edições que ocorreram nos anos anteriores, ou seja, desde Janeiro de 201151. 

O evento anual contou com 750 participantes e 50 palestrantes. Entre eles, 

consultores, empregados/donos de grandes empresas, teóricos e cientistas que trabalham a 

questão dos jogos como ferramentas de fidelização de consumidores, engajamento de 

empregados em empresas, motivação de pessoas em prol de uma causa, entre outras aplicações 

para o processo de gamification. O acontecimento foi dividido em três categorias distintas de 

palestras e seminários: uma vinculada à fidelização de consumidores e clientes, outra sobre 

engajamento e motivação de trabalhadores, e a última tratou de ciências comportamentais e 

design52. Diversas informações, referências bibliográficas, contatos e vídeos foram aí coletados 

e se tornaram fundamentais para prosseguir com minha pesquisa.  

Partindo dessa constatação, usei todo o referencial bibliográfico de contatos 

conseguidos no evento para explicar melhor a origem desse fenômeno, quais são as aplicações 

dos jogos e de seus elementos na sociedade, entendendo melhor que formatos podem assumir, 

                                                 
50 Disponível em: <http://www.gamesforhealtheurope.org/>. Visitado em: 12/11/2014 às 16 horas. 
51 Não foi objeto desta dissertação investigar esse evento detalhadamente, o que, inclusive, proponho fazer em 

futuras pesquisas, tratando de todo o campo construído ao redor dos jogos, identificando os intelectuais do tema e 

posicionando-os dentro do contexto. Assim, utilizei tal evento somente como fonte de informações e referências, 

para conhecer mais profundamente sobre o fenômeno e qual é o discurso que está por trás dele. 
52 O crachá de ida ao evento está anexo no fim deste trabalho (anexo 1). 
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quais nomes lhes são dados e para que geralmente são utilizados (por mais que o foco deste 

trabalho seja a utilização dessas ferramentas no ambiente de trabalho, menciono outras 

situações para as quais têm sido utilizadas). Assim, com essa coleta inicial, foi possível levantar 

a hipótese principal deste trabalho, que diz respeito à utilização dos jogos no ambiente de 

trabalho como ferramentas de socialização, pois estariam sendo adotadas pelas empresas para 

desenvolverem habilidades e comportamentos nos trabalhadores contemporâneos.  

É importante ressaltar que o gamification representa algo novo, razão pela qual o 

analisei separadamente dos demais termos designados para jogos no trabalho, como forma de 

identificar melhor as semelhanças e diferenças. 

 Serious games e simulations – os diferentes formatos dos jogos no 

trabalho 

Abordo, primeiramente, os serious games, os quais, de acordo com Herger (2014, 

p. 16), são jogos utilizados com outros propósitos que não simplesmente o do lazer. O que 

diferencia tal atividade de um jogo de entretenimento comum é o fato de possuírem um 

propósito de intervir na vida real, pois, enquanto um jogo de entretenimento ensina o usuário a 

jogá-lo e o entretém simplesmente, o serious game parte de uma emulação da realidade, 

pretendendo provocar quem está jogando, geralmente com intenção educativa. Segundo o autor, 

a ideia de utilizar o termo “sério” (serious) para designar os jogos é ainda uma espécie de 

oximoro, haja vista os jogos serem intrinsecamente divertidos por sua essência, e não sérios53. 

“’Serious games’ é uma atividade de resolução de problemas 

construída como um modelo da realidade, ou conectado 

indiretamente a ela, e que possui uma abordagem divertida.” 54 

(ibid., p. 17) 

                                                 
53 Huizinga (2003) debate essa questão dos “jogos” e “seriedade”, caracterizando o primeiro termo como uma 

entidade autônoma e, portanto, não dependente da antítese com o segundo termo; o que não acontece no inverso. 

Para o autor, “seriedade” é definida como uma negação ao “jogo”, significando a ausência de brincadeira, 

divertimento, ou do jogo propriamente dito (nota-se que jogo e divertimento para Huizinga estão juntos, como 

vimos anteriormente). Já o jogo pode abarcar aspectos sérios e incluir a questão da “seriedade” (ibid., p. 62, 63). 
54 Tradução própria: “‘Serious game’ is a problem-solving activity built on a model of, and indirectly connected 

to, reality, approached with a playful attitude”. 
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 Complementando essa definição, de acordo com outros estudiosos de jogos, a 

saber, Deterding, Dixon, Khaled e Nacke (2011), o termo serious games foi discutido, 

inicialmente, pelo engenheiro e estudioso de jogos Clarck Abt, em 197055, e esses tipos de jogos 

migraram principalmente do campo militar para o da educação e o dos negócios, na segunda 

metade do século XX. De maneira geral, assim como Herger, os autores defendem que tais 

jogos são utilizados em outros contextos além do lazer, extrapolando a finalidade do 

divertimento, uma vez que têm como foco, principalmente, questões relacionadas à educação 

(ibid., p. 2).  

Como exemplo desta categoria, Herger (ibid., p. 17) cita o jogo Firefighter 

Training: The REVAS Process desenvolvido pela 3D Serious games and simulations, que 

simula várias situações de incêndio, as quais os bombeiros devem solucionar sem colocar em 

risco as suas vidas, ou a de terceiros. O sistema conta com inteligência artificial que muda a 

realidade fictícia, de acordo com as decisões dos jogadores, e é utilizado como ferramenta de 

treino para o corpo de bombeiros. 

 

Figura 5 - Firefighter Training: The REVAS Process 

 

Fonte: página da empresa desenvolvedora56. 

                                                 
55 Trata-se da obra: ABT, C. (1970). Serious games. Nova Iorque, EUA, Viking Press. 
56 Disponível em:  

<http://www.3dseriousgamesandsimulations.com/showcase/firefighter-simulation/>. Visitado em: 31/3/15 às 

15horas. 
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 Já com relação ao simulation, ou simuladores, Herger defende a ideia de que o 

que o diferencia de um serious game é o propósito da diversão e da interatividade lúdica que 

geralmente há no segundo caso, mas não no primeiro. Para o autor, simulations têm a função 

de modelar a realidade de forma que seja possível tomar decisões e treinar habilidades para a 

vida real, porém não demandam o divertimento, o que, muitas vezes, faz com que não sejam 

assimilados a jogos, mas apenas a uma realidade virtual. Blair, Kapp e Mesch (2014, p. 54-66), 

outros profissionais que estudam os jogos com foco em processos de aprendizagem e educação, 

analisam os simulations como ferramentas que permitem aos usuários tomarem decisões de 

forma segura, tendo um feedback de seus atos por meio de indicadores e métricas. Diferenciam-

no de outros jogos, relacionando-os à fidelidade que esses sistemas precisam ter com a 

realidade, não sendo exatamente iguais, porém semelhantes o suficiente para que os usuários 

façam uma equiparação entre o mundo virtual e a realidade. 

Atrelada a essa questão, os autores defendem que, nesses casos, é importante definir 

exatamente quais são as métricas que deverão ser simuladas, para que se tenha a 

correspondência mais próxima possível com a realidade, porquanto, se em um simulador de 

piloto de avião, por exemplo, as condições dos sistemas forem muito diferentes da realidade, o 

treinamento não servirá de nada. Assim, de forma resumida, caracterizam os simuladores como: 

“Ambientes realistas, que possuem risco controlado, onde os 

usuários podem adotar comportamentos e experimentar os impactos 

de decisões.”57 (ibid., p. 58) 

Como exemplo desse tipo de sistema, Herger (2014, p. 19) cita o simulador 

Millenium Challenge 2002, que foi utilizado pelas forças armadas americanas em 2002, como 

uma ferramenta de simulação de ataques, novos armamentos e táticas de guerrilha contra algum 

adversário do Oriente Médio, para que fosse possível avaliar possibilidades de ataque e treinar 

os envolvidos a executarem determinada estratégia58. 

 

                                                 
57 Tradução própria: “Simulation is a realistic, controlled-risk environment where learners can practice behaviors 

and experience the impacts of decisions.” 
58 Para mais informações, entrar nos sites:  

1) <http://www.nytimes.com/2008/01/12/washington/12navy.html?_r=0>. Visitado em: 31/3/15 às 16 horas;  

2) <http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Challenge_2002>. Visitado em: 31/3/15 às 16 horas. 
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Figura 6 - Millenium Challenge 2002 

 

Fonte: site antigo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos59. 

 

Pelo exposto, percebe-se que, tanto os serious games quanto os simulations, se 

apropriam de elementos de jogos para construírem de forma sistematizada uma situação em que 

pessoas possam experimentar uma ficção baseada em uma realidade. Porém, enquanto os 

primeiros estão mais próximos dos jogos de entretenimento (e do contexto do lazer), os 

segundos já se distanciam, já que a qualidade do divertimento é eliminada.  

 Sobre o fenômeno recente do gamification  

O gamification é algo recente no mundo, em contradição aos próprios serious 

games, que, de acordo com o que foi dito, são utilizados desde a segunda metade do século XX. 

De acordo com Flora Alves (2014), estudiosa brasileira de jogos e dona de uma consultoria em 

educação, o termo gamification surgiu apenas em 2003, usado por Nick Pelling, programador 

de computadores, que havia fundado uma consultoria de negócios com o objetivo de promover 

a prática do gamification com foco no consumo. Entretanto, a organização fechou um ano 

                                                 
59  Disponível em: <http://osd.dtic.mil/news/Jul2002/g020718-D-6570C.html>. Visitado em: 30/10/2015 às 

14horas. 
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depois, e não se ouviu falar mais sobre o termo (ibid., p. 25). Assim, somente em 2010, é que o 

gamification começou a ganhar maior notoriedade, à medida que alguns game designers 

começaram a dar palestras e escrever livros a respeito do tema, como é o caso de Jesse Schell60 

e Jane McGonigal61, o que chamou a atenção de vários pesquisadores e empresas para o assunto 

(ibid., p. 25).  

Para ilustrar e analisar tal acontecimento, resolvi pesquisar no Google Trends62, 

uma ferramenta para avaliar a quantidade de buscas que o site teve historicamente63, para saber 

quando o termo gamification começou a ser relevante como indexador, o que ocorreu somente 

a partir de setembro de 2010, conforme mostra o gráfico a seguir:  

 

Figura 7 - Google Trends: primeiras menções ao gamification 

 

Fonte: gráfico extraído do Google Trends64. 

                                                 
60 A apresentação foi feita no DICE 2010 e pode ser acessada em: <http://www.g4tv.com/videos/44277/dice-2010-

design-outside-the-box-presentation>. Visitado em: 10/10/15 às 14horas. 
61 McGonigal escreveu o livro Reality is broken em 2010. 
62 Os números do gráfico indicam quantas pesquisas foram feitas para um termo específico, em relação ao número 

total de pesquisas feitas no Google ao longo do tempo. Eles não representam números absolutos de volume de 

pesquisa, pois os dados são normalizados e apresentados em uma escala de 0 a 100. Cada ponto no gráfico é 

dividido pelo ponto mais alto e multiplicado por 100. Quando não há dados suficientes, o valor "zero" é exibido. 
63 Para mais informações, entrar no site: 

<https://www.google.com.br/trends/explore#cmpt=q&tz=Etc%2FGMT%2B2>. Visitado em: 22/10/2015. 
64  Disponível em: 

<https://www.google.com.br/trends/explore#q=Gamification&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT%2B2>. Visitado em: 

30/10/2015 às 15 horas. 
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Cumpre ressaltar que, se compararmos a procura em todo o mundo pelos termos 

que foram tratados até aqui (serious game, simulation e gamification), nota-se que os dois 

primeiros são buscados há muito tempo65, porém em uma constância histórica desacelerada e 

regressiva; enquanto que o termo gamification, após 2010, vem crescendo até o presente 

momento, se equiparando, em Outubro/2015, a uma quantidade próxima de buscas no Google 

do termo simulation game, como mostra o seguinte gráfico66:  

 

Figura 8 - Google Trends: comparativo dos termos 

 

Fonte: gráfico extraído do Google Trends67. 

 

Essa informação evidencia que o fenômeno do gamification é mais recente no 

mundo e, como veremos, trouxe consigo novas significações para o jogo no ambiente de 

trabalho, em comparação aos serious games e aos simulations. De acordo com Herger (2014), 

                                                 
65 A base histórica disponível do Google Trends permite analisar até 2004 apenas e, desde esse ano, os termos 

estão presentes. 
66 Ao procurar a palavra simulation (como os autores anteriores propuseram), muitos resultados de busca com 

outras conotações apareceram, que não eram vinculados a de sistemas de simulação para treinar pessoas, 

principalmente pelo fato de a palavra ser genérica e significar o ato de simular qualquer coisa. Dessa forma, para 

afunilar melhor a busca, selecionei dois conjuntos de palavras para a análise: simulation system (“sistema de 

simulação” – designado pela cor amarela) e simulation game (“jogo de simulação” – designado pela cor verde). 

As demais palavras foram gamification (designado pela cor azul) e serious game (designado pela cor vermelha). 
67  Disponível em: 

<https://www.google.com.br/trends/explore#q=Gamification%2C%20Serious%20game%2C%20Simulation%20

system%2C%20Simulation%20game&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT%2B2>. Visitado em: 30/10/2015 às 15 horas. 
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o gamification pode ser utilizado em diversos contextos da vida social, mas, ao se deslocar para 

o contexto do trabalho (o qual retrata o maior foco de estudo e aplicação desses processos para 

o autor), ele pode ser definido como: 

“’Gamification’ empresarial é um processo baseado em empatia 

com as pessoas, por meio da adição de experiências de jogos no 

trabalho e na vida, ajudando-as a preencherem seus interesses e 

motivações em benefício de todas as partes envolvidas.”68 (ibid., p. 

22) 

Observa-se que o autor atribui a esse formato de jogo a característica de um 

processo que se caracteriza pelo caráter motivacional, responsável por transformar as atividades 

corriqueiras do trabalhador em uma experiência mais agradável, que se assemelhe a um jogo e 

que leve em consideração os interesses da pessoa para beneficiá-lo, enquanto também beneficia 

a empresa (melhorando os seus resultados). Assim, para o autor, o gamification tem quatro 

finalidades que são contempladas durante o processo de desenvolvimento.   

Em primeiro lugar, segundo Herger, é necessário entender quais são os problemas 

que se deseja mudar, tendo em vista que a finalidade principal da ferramenta não é a de agregar 

divertimento a uma situação, mas, sim, de solucionar uma deficiência dentro da empresa. Para 

o autor, gamification consiste em identificar o problema comportamental a ser solucionado e 

entender melhor o contexto e os objetivos que se quer alcançar. Por conseguinte, seu principal 

propósito está no desenvolvimento de novos comportamentos e habilidades nos trabalhadores, 

de acordo com o que a empresa necessita, porém considerando os interesses dos próprios 

trabalhadores, como forma de mostrar-lhes que essa mudança também pode ser benéfica para 

elas e não somente para a empresa.  

Em segundo lugar, o autor argumenta que tal aplicação utiliza elementos de jogos 

(como regras, pontos, medalhas, quebra-cabeças, avatares, entre outros) para recompensar os 

trabalhadores, tornando tal processo ou situação mais divertidos e descontraídos. Dessa forma, 

para o autor, é necessário entender melhor quem serão os jogadores que vão participar do 

processo gamificado ao desenhar um jogo, de forma a motivá-los.  

                                                 
68 Tradução própria: “Enterprise Gamification empathizes with people by adding gameful experiences to work and 

life, helping them to fulfill their interests and motivations for the benefit of all involved parties”. 
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“Com ‘gamification’, temos que nos perguntar o que motiva e 

engaja Robert (exemplo de alguém)? Pela primeira vez na história 

das construções de aplicações corporativas, não priorizamos a 

funcionalidade primeiro, ou as motivações do diretor que comanda 

o sistema, ou requisitos legais, mas o jogador. Por isso, precisamos 

vastamente expandir o que precisamos saber dos usuários. Qual é 

exatamente o status de sua família? Pelo que é apaixonado? Qual 

consumo de mídia eles possuem? O que eles gostam? O que o faz 

chorar, rir, estar irritado, ou feliz?”69 (ibid., p. 84) 

Em terceiro lugar, Herger diz que o gamification tem a finalidade principal do 

engajamento, pois um usuário só utilizará um sistema (ou um jogador, um jogo), caso ele tenha 

interesse por aquilo (motivação); tenha um estímulo para agir (como um desafio momentâneo, 

ou uma meta a ser alcançada); aja propriamente dito (engajamento) e receba uma recompensa, 

ou feedback, por aquilo que fez (ibid., p. 164, 165). Dessa forma, para o estudioso, existe uma 

tendência de o indivíduo manter-se ligado a uma atividade, repetindo esse ciclo inúmeras vezes, 

até que o comportamento, que poderia ser pontual, possa se tornar um hábito e vire algo 

rotineiro. O autor atribui a esse movimento cíclico o nome de “loop de engajamento central” 

(core engagement loop), representado pela imagem a seguir: 

                                                 
69 Tradução própria: “With gamification we must ask ourselves what motivates and engages Robert? For the first 

time in the history of building enterprise applications, we do not prioritize the functionality first, or the motivations 

of the manager ordering the system, or the legal requirements, but the player. For this, we must vastly expand what 

we need to know about out users. What actually is their Family status? What are they passionate about? What 

media consumption do they have? What do they like? What makes them cry, laugh, angry, happy?”. 
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Figura 9 - Loop de engajamento central 

 

Fonte: adaptado de Herger (2014, p. 165). 

  

O que se nota é que a atividade de gamification se apropria das motivações e 

interesses dos trabalhadores70  para fazer com que se empenhem em alguma atividade, ou 

processo, por meio de recompensas; o que garante, segundo o autor, que o comportamento e as 

ações dos trabalhadores estejam de acordo com o que foi desejado inicialmente pela empresa. 

Desse modo, Herger defende que o grande desafio para um jogo manter-se vivo, assim como 

um processo de gamification, é necessário fazer com que ocorra um reengajamento contínuo da 

atividade, pois, caso não haja mais motivação do indivíduo ou estímulos para agir no ambiente 

em que se encontra, a pessoa tenderá a abandonar determinado comportamento, ou fazê-lo com 

monotonia e tédio, diminuindo a sua eficiência. É nesse momento que Herger discute a questão 

do hábito, ao afirmar que esse reengajamento está intrinsecamente relacionado à repetitividade 

de um comportamento, tornando-o algo perpétuo: 

                                                 
70 Herger se embasa em duas teorias da psicologia e uma da própria área de jogos para entender melhor as 

motivações humanas e as dos trabalhadores: a teoria da autodeterminação, a teoria do flow e os tipos de jogadores 

de Bartle, respectivamente (ibid., p 87-118). 
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“Para que pessoas voluntariamente se engajem em um sistema 

‘gamificado’ de forma regular, precisamos desenhá-lo de uma 

forma que hábitos possam ser formados. Um hábito é uma rotina de 

um comportamento que é repetido regularmente e tende a acontecer 

subconscientemente. Nenhuma recompensa é necessária para 

executar um hábito. (...) hábitos são bastante poderosos e podem 

fazer a vida mais fácil e eficiente, pois afinal, eu não preciso pensar 

muito no que estou fazendo. Olhar no espelho enquanto dirige um 

carro pode ser benéfico. No entanto, hábitos também podem ser 

ruins, como acender um cigarro após uma refeição (...) O que nós, 

enquanto ‘designers’ habilidosos de ‘gamification’ esperamos 

alcançar não é apenas cutucar jogadores a se engajarem em alguns 

comportamentos, mas transformá-los em um hábito.” 71 (ibid., p. 

168, 169) 

Por fim, em quarto lugar, Herger argumenta que os sistemas gamificados 

transmitem informações, basicamente, em tempo real (dependendo da tecnologia e plataforma 

que será utilizada, nesse caso digital) que alimentam dois lados de uma organização: enquanto 

servem para dar feedbacks aos jogadores de como estão se desenvolvendo e se aprimorando no 

jogo, por meio de diferentes mecânicas (níveis, medalhas, moedas, desafios, etc.), mostram para 

os gestores, ou administradores da ferramenta, como estão esses progressos, quais são os pontos 

fortes e falhos de cada e como o processo está se desenvolvendo (ibid., p. 263). Assim, para 

Herger, enquanto esses sistemas gamificados buscam entender os usuários, motivando-os a 

mudar seus comportamentos em prol de regras estipuladas pelos próprios gestores, facilitando 

a socialização dos indivíduos, eles têm a finalidade de fornecer a esses mesmos gestores 

diversas informações para tomadas de decisão, baseando-se não somente na eficácia de uma 

ação (se foi feita ou não), mas também nos comportamentos por detrás daquela ação, como 

competências individuais, os caminhos e decisões tomadas, recompensas conquistadas, entre 

outros. Tudo isso traz resultados para a organização. 

                                                 
71 Tradução própria: “In order to have people voluntarily engage with a gamified system on a regular basis we 

need to design it in a way that habits can be formed. A habit is a routine of a behavior that is repeated regularly 

and tends to occur subconsciously. No rewards are required to execute a habit. (...)Habits are very powerful and 

can make life easier and efficient; after all, I don’t need to think much of what I am doing. Looing in the mirror 

when driving the car can be life saving. But habits can also be bad, like reaching to a cigarette right after a meal 

(...) What we as skillful gamification designers hope to achieve is not just nudging players to engage in a certain 

behavior, but changing that behavior into a habit.” 
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Como exemplo desta ferramenta, o autor cita uma plataforma de gamification 

chamada Badgeville, que dentre as várias funções, é responsável por integrar com outros 

softwares de uma empresa, proporcionando pontos, medalhas e recompensas ao trabalhador 

quando ele executa o que a empresa deseja.  

 

Figura 10 – O sistema Badgeville 

 

Fonte: site próprio da empresa72. 

 

Dessa forma, para distinguir didaticamente os três formatos que os jogos podem 

assumir na contemporaneidade (serious games, simulation ou gamification), Herger os coloca 

sob um guarda-chuva que chamou de “gamificação empresarial” (enterprise gamification) e 

estipula três variáveis para posicioná-los. Em primeiro lugar, o autor define a atividade pela sua 

qualidade finita (finite) ou infinita (infinite), sendo a primeira aquela que possui um começo, 

meio e fim, na qual as pessoas interagem com a ferramenta em um dado momento e local 

pontual até que ela se finde. Trata-se de uma relação entre o jogador e uma atividade de curto 

prazo, como acontece em muitos jogos casuais e na maioria dos serious games e simulations, 

que servem para treinamentos e, após o seu término, não há mais interação. Já as atividades 

                                                 
72 Disponível em <https://badgeville.com/>. Visitado em: 30/10/2015 às 16 horas.  
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infinitas possibilitam uma longevidade interativa entre os indivíduos e a ferramenta, gerando 

sempre surpresas e novidades que garantam um engajamento contínuo dos envolvidos com 

algo, como acontece com o gamification (ibid., p. 27, 28).  

Em segundo lugar, está o que o autor chama de “dentro do sistema” (in-system), ou 

“fora do sistema” (out-system), que diz respeito à transformação direta que tal atividade faz em 

determinada rotina. Conforme o autor, quando se transforma um contexto da vida rotineira para 

deixá-lo semelhante a um jogo, coloca-se algo “dentro do sistema” (da vida real), impactando-

o diretamente. Como exemplo dessa situação, o autor cita a inserção de elementos de jogos em 

um contexto de pagamento de contas, por exemplo, que ao torná-lo parecido com um jogo 

(atribuindo-se pontos e medalhas), este estaria “dentro do sistema”, alterando, portanto, a 

experiência do contexto original. Já uma situação paralela à vida real, como uma simulação de 

incêndio em algum lugar, por exemplo, é retratada como “fora do sistema”, pois o jogo não 

transforma o contexto (da operação contra o incêndio), mas apenas funciona como uma 

ferramenta de treinamento paralelo para que as pessoas possam exercer tal atividade 

posteriormente. Percebe-se que a ideia de sistema para Herger está vinculada à vida real e, por 

isso, entende os jogos como ferramentas que podem estar diretamente articuladas a ela, 

impactando-a diretamente, ou fora dela, como uma atividade paralela suspensa da rotina 

comum. Os três tipos de jogos podem ser representados “dentro do sistema”, porém o único 

que detém, exclusivamente, essa qualidade é o próprio gamification, já que de acordo com o 

autor, ele está sempre atrelado a outro contexto, situação ou processo, como forma de gerar 

interesse de alguém por alguma coisa. (ibid., p. 29, 30). 

Em terceiro lugar, o autor caracteriza uma atividade dentro do trabalho pela sua 

característica de “contexto de jogo” (game context), ou “fora de contexto de jogo” (non-game 

context). Este ponto está vinculado à discussão feita anteriormente a respeito do contexto do 

lazer, em que os jogos apresentam um propósito nato de diversão e descontração, o que está 

ligado ao seu elemento lúdico de imersão. Assim, quando Herger estipula que uma atividade 

está em “contexto de jogo” defende que ela possui essa qualidade de divertimento e 

entretenimento. Logo, permite aos jogadores tratarem-na como um jogo propriamente dito, com 

regras delimitadas, mas apenas enquanto se está jogando. No caso das atividades fora desse 

contexto, o propósito de diversão pode ainda existir, porém ficam em segundo plano e aparecem 

somente quando a situação permite. Dessa forma, as atividades que têm esta última 

característica dão ênfase ao propósito original e principal do que está sendo promovido por 

meio do jogo e não ao jogo propriamente dito. Tanto o gamification quanto o simulation se 
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enquadram nessa segunda categorização, em virtude de seu propósito principal de engajar 

trabalhadores e treiná-los por meio de simulações, respectivamente. A diversão, nesse caso, 

segundo o autor, pode ser utilizada, mas não como primeiro plano, porque poderia, inclusive, 

gerar resistências dos próprios usuários do sistema, que demandam muitas vezes algo funcional, 

e não entretenimento para a ocasião.  

Com relação aos serious games, Herger os define como uma atividade que se 

assemelha em quase todos os aspectos a um jogo de entretenimento, em que diversão e a 

descontração são inerentes. (ibid., p. 30, 31). Destarte, para ilustrar essa discussão, posiciona 

as três atividades (serious game, simulations e gamification) no quadro a seguir, de acordo com 

as variáveis apresentadas e, inclusive, pontuando alguns exemplos internacionais que se 

enquadram em cada caso. 

 

Figura 11 - Os diferentes tipos de jogos no trabalho73 

 

Fonte: Herger (2014, p. 32). 

  

                                                 
73 Percebe-se também que o termo advergame é utilizado pelo autor para compor as mesmas características 

presentes nos serious games, e tal tipo de atividade remete aos jogos utilizados para publicidade e divulgação de 

um produto, marca ou serviço; porém esse tipo de jogo não será foco desta dissertação, pois remete a outro 

contexto, que não o do ambiente de trabalho na relação empresa-trabalhador.  
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Desse modo, depreende-se que, para o autor, tanto a utilização de serious games 

quanto de simulations estão bem vinculados à questão de treinamentos e capacitações 

organizacionais, tendo em vista que são atividades finitas e estão “fora do sistema”. Já o 

gamification visa uma atividade de longo prazo com o intuito de transformar situações em 

contextos e experiências próximos aos de um jogo, proporcionando engajamento e motivação 

dos jogadores com alguma ferramenta, atividade ou processo, sendo caracterizado como uma 

atividade infinita e “dentro do sistema”. Além disso, a imagem que Herger faz sobre a presença 

do divertimento e da descontração, que são características do contexto do lazer e, por 

conseguinte, dos jogos de entretenimento, estão presentes nos serious games, podendo ou não 

existirem no gamification e, praticamente inexistem nos simulations.  

Analisando essa construção a respeito dos jogos com o quadro teórico debatido no 

início deste capítulo, nota-se que nos simulations há qualidades puramente coercitivas e 

vinculadas ao controle social exercido pelo trabalho; os serious games são retratados como 

atividades que mais se assemelham à esfera do lazer, voltados ao prazer e ao divertimento 

(mesmo que isso seja uma falácia, pois continuam inseridos no ambiente laboral); e o 

gamification se localiza entre essas duas atividades, contendo elementos coercitivos atrelados 

ao engajamento monitorado dos trabalhadores com alguma atividade, utilizando, ou não, 

qualidades de diversão inerentes ao universo do lazer. Ademais, todas essas três formas de jogos 

podem se subdividir entre analógicas e digitais, o que diferencia a sua aplicabilidade no 

trabalho, no entanto todos esses pontos serão detalhados no próximo capítulo, quando analisarei 

as diferentes visões de empresas que produzem tais jogos para o ambiente de trabalho. 

Por mais que o objeto desta dissertação seja a utilização de jogos no ambiente de 

trabalho, faz-se necessário compreender em que outros contextos eles podem estar inseridos 

também, como forma de evidenciar o crescimento dessas atividades fora da esfera do lazer, e 

ainda proporcionar embasamento para futuras pesquisas que possam vir a estudar os jogos em 

diferentes situações que não exclusivamente a do trabalho. De acordo com uma pesquisa feita 

pela empresa Gartner (2011), uma consultoria americana especializada em pesquisas sobre 

tecnologia e tendências, cerca de 70% das 2.000 maiores empresas de capital aberto do mundo 

terão pelo menos alguma aplicação gamificada dentro da organização até o fim de 2014. Além 

disso, outra pesquisa realizada pela mesma empresa (2012) projetou o futuro da tendência até 
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2020, definindo os cinco possíveis campos de aplicação do processo de gamification, 

apresentados a seguir74.  

Inicialmente, podemos mencionar que uma das aplicações do gamification é na área 

de inovação e, de acordo com a empresa, toda e qualquer inovação pode ser estimulada pela 

participação do maior número possível de pessoas, com a finalidade de proporcionar múltiplos 

e diferentes pontos de vista sobre um mesmo objeto, enriquecendo a solução de qualquer 

problema na busca de melhorias e oportunidades novas. Essa inteligência coletiva favorece o 

surgimento de novas ideias para serem aplicadas na empresa, enquanto que o gamification se 

torna uma valiosa ferramenta para engajar as pessoas envolvidas, podendo ser aplicado tanto 

para fins organizacionais quanto sociais.  

Como exemplo de uma plataforma utilizada para fins de inovação organizacional, 

pode-se citar a plataforma americana BrightIdea, surgida no ano de 2000, e que consiste em um 

sistema empresarial, no qual todos os trabalhadores engajados no jogo podem promover 

soluções inovadoras para problemas, assim como interagir com as ideias de outros funcionários, 

de forma a colocá-las em prática. Por meio de uma ferramenta capaz de integrar todos os 

funcionários de uma empresa, mesmo que situados em diversos países, o sistema gamificado 

incita e estimula os trabalhadores a participarem, promovendo ações inovadoras e 

colaborativas, mediante jogos como rankings, que geram visibilidade, e pontuações, que 

garantem feedbacks em tempo real, levando em conta a performance da pessoa na plataforma75.  

No quesito de inovação social, a plataforma gamificada Fold.it, também americana, 

se baseia em um jogo de quebra-cabeça no qual qualquer pessoa tem a possibilidade de encaixar 

aminoácidos, a fim de entender e conseguir elaborar proteínas diversas. Pela imensa gama de 

possibilidades existentes entre as formas de se encaixarem os mais diversos aminoácidos de um 

corpo humano, a plataforma incita diversas pessoas a competirem entre elas para efetivarem 

reais proteínas que podem ajudar no tratamento e eventual cura de algumas doenças, como 

AIDS, Alzheimer e câncer. Dessa forma, o sistema estimula as pessoas a jogarem um simples 

jogo de quebra-cabeça, que retrata regras e possibilidades reais de combinação entre esses 

elementos, numa tentativa de compreender como as proteínas humanas se comportam mediante 

determinadas doenças, de forma a ajudar centros de saúde na tentativa de solucioná-las. Por 

                                                 
74 Para ilustrar melhor cada campo em que os processos de gamification podem ser inseridos (de acordo com a 

Gartner), acrescentei alguns exemplos de casos que estão acontecendo pelo mundo. 
75 Para maiores informações, acessar: <http://www.brightidea.com/>. Visitado em: 2/4/15 às 15 horas. 
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meio de uma inteligência coletiva e colaborativa, a ferramenta estimula ações criativas e 

altruístas, propiciando incentivos e resultados para um bem social76. 

Na sequência, de acordo com a empresa, o gamification pode ter a funcionalidade 

de aumentar o desempenho empresarial, que consiste em atingir metas e objetivos por meio do 

aumento do nível de motivação e envolvimento dos empregados com a empresa. Utilizando 

técnicas motivacionais e elementos de jogos, esse gamification visa recompensar as pessoas por 

intermédio de estímulos, na busca de melhorar os seus resultados e, consequentemente, os da 

empresa. Como exemplo desta categoria, pode-se citar o sistema LaboutTrack, que permite a 

confecção de projetos e tarefas para os trabalhadores, assim como o devido acompanhamento 

das pendências e do que está sendo realizado. Mesmo que não utilize muitas mecânicas e 

elementos de jogos, o retorno constante das atividades e deveres que devem ser feitos, e também 

os que já foram concluídos, acaba por organizar os trabalhadores e estimulá-los a cumprirem 

as tarefas.77  

Ainda podemos mencionar o sistema espanhol Gamifik 360º que tem por finalidade 

estimular e motivar os funcionários a se aprimorarem e se desenvolverem, em decorrência do 

reconhecimento de outros funcionários. Essa ferramenta permite que as pessoas possam 

bonificar umas às outras com retornos positivos e negativos. Por meio de pontuações, 

colocações e outras recompensas, como medalhas, de acordo com as qualidades identificadas 

pelas diversas pessoas, a plataforma oferece um ambiente de colaboração e estímulo ao 

crescimento profissional dos indivíduos, ao mesmo tempo em que fornece informações ao RH 

da empresa sobre o desempenho dos trabalhadores, sem que se precise fazer qualquer tipo de 

pesquisa78. 

Em terceiro lugar, a empresa defende o propósito de gerar engajamento e 

fidelização de clientes e consumidores, pois, com o número cada vez maior de opções no 

mercado, devido ao incremento acelerado da oferta nos mais diferentes segmentos, chamar 

atenção de consumidores, clientes e fidelizá-los tem sido essencial para as empresas.79 Os 

programas de fidelidade oferecidos pelas mais diversas empresas são uma tentativa de melhorar 

esse índice e já retratam o começo de uma plataforma gamificada, contendo elementos de jogos, 

mesmo que de maneira sutil. Sendo assim, para a empresa, o gamification se predispõe a 

                                                 
76 Para maiores informações, acessar <http://fold.it/portal/info/about>. Visitado em: 2/4/15 às 16 horas. 
77 Para maiores informações, acessar <https://www.labourtrack.com/>. Visitado em: 2/4/15 às 17 horas. 
78 Para maiores informações, acessar <http://gamifik.com/en/gamifik-360/>. Visitado em: 2/4/15 às 19 horas. 
79  Por mais que os advergames tratados anteriormente não se enquadrem nos processos de gamification, a 

finalidade de ambos se assemelha nesse contexto de engajamento e fidelização de clientes e consumidores. 
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melhorar esse engajamento dos públicos-alvo empresariais, por meio de ferramentas lúdicas 

que garantam reconhecimento, formação de comunidades e vínculos entre as pessoas, 

recompensas que podem ser trocadas por mérito e exposição de outros produtos.  

Utilizando como exemplo outra plataforma da empresa espanhola anterior, a 

Gamifik Loyalty é uma ferramenta que permite que as empresas construam desafios e tarefas 

para os seus próprios clientes, usando um aplicativo de celular, de modo que eles se envolvam 

com a empresa, ao cumprirem as tarefas mediante as regras sugeridas. Por meio de elementos 

dos jogos, como pontuações, medalhas, melhorias, níveis de engajamento e listas de rankings, 

o sistema propõe que os consumidores sejam reconhecidos pela empresa, de acordo com a 

efetividade de suas ações dentro do sistema construído. Dessa forma, quanto mais fiel um 

cliente, ou consumidor, maior sua pontuação e bonificação.80 

Em seguida, o uso na educação, uma vez que, para a empresa, o engajamento de 

estudantes, podendo ser eles de uma escola, ou até mesmo de uma empresa, o acesso à educação 

e o desenvolvimento e reconhecimento das habilidades a serem aprendidas são fundamentais, 

independentemente da finalidade ou ambiente. Nesse sentido, o gamification é capaz de 

proporcionar esse avanço, na medida em que incentiva e estimula as pessoas a buscarem seus 

objetivos e constatarem o próprio crescimento pessoal ou profissional. Como exemplo desta 

categoria de plataformas gamificadas, está o sistema de educação aberto Duolingo, por meio 

do qual pessoas conseguem aprender diferentes línguas e idiomas dentro de um sistema gratuito 

que utiliza uma linguagem que objetiva motivar e estimular as pessoas a aprenderem, 

interagindo entre si. O sistema oferece uma série de exercícios sobre a língua escolhida e 

garante uma pontuação aos usuários, em conformidade com o seu desempenho, que é 

incrementado com outras mecânicas de jogos, como níveis e avatares. Ademais, oferece um 

espaço colaborativo, onde os jogadores podem traduzir diversos textos da internet 

conjuntamente, enquanto conseguem conversar e interagir com outras pessoas interessadas em 

aprender aquela mesma língua81. 

Concluindo, o gamification pretender promover o desenvolvimento pessoal, já que 

se propõe a mudar comportamentos diversos para melhor, aplicando teorias comportamentais 

e psicologia positiva, focando no desenvolvimento de novos hábitos, aprimorando aqueles que 

são considerados positivos e minimizando os negativos. Mediante estímulos, esses sistemas 

também pretendem recompensar os jogadores, garantindo retorno instantâneo, visualizando o 

                                                 
80 Para mais informações, acessar: <http://gamifik.com/en/loyalty/>. Visitado em: 05/04/15 às 20 horas. 
81 Para mais informações, acessar: <https://www.duolingo.com/>. Visitado em: 5/4/15 às 21 horas. 
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progresso em tempo real (por meio de barras que mostram a porcentagem que uma pessoa já 

concluiu de alguma tarefa, por exemplo) e formação e mudança de hábitos no médio e longo 

prazos. Esses aplicativos podem ter diversas finalidades, desde o incentivo para deixar de 

fumar, até malhar frequentemente, gerenciar as finanças pessoais, tomar medicamentos etc. 

Como exemplo desses casos, o aplicativo de celular Zombies, Run! é uma fermenta que utiliza 

diversos elementos dos jogos, principalmente no que diz respeito a sua capacidade lúdica de 

imersão, para motivar a prática de atividade física ou a corrida. Através de missões e uma 

história que envolve a invasão de zumbis, a pessoa coloca os fones de ouvido e começa a ouvi-

los se aproximando, de forma que tenha de correr o mais rápido ou possa dar uma pausa para 

descansar. Durante a rota, os jogadores vão coletando diversos itens para que consigam 

aprimorar as suas bases (como se fossem vilas) para se defenderem desses zumbis que estão à 

solta. Dessa maneira, por meio de mecânicas de jogos como missões, avatares, narrativa, 

atribuições de pontos e conquista de recompensas, as pessoas se motivam a correrem pela 

cidade ou mesmo dentro da academia82.  

 Reflexões sobre o capítulo 

Compreendendo como os estudiosos categorizam os jogos no ambiente de trabalho, 

nota-se que a autonomização dos jogos ultrapassou, inclusive, a barreira do próprio contexto 

original do lazer, conforme mencionamos no início deste capítulo. Enquanto que os serious 

games e os simulations já eram utilizados nas empresas, os processos de gamification 

representam um fenômeno novo, que trouxe consigo novas atribuições aos jogos.  

Para esses estudiosos, os jogos estão sendo utilizados com objetivo de socializar na 

medida em que operam como estímulo à participação (serious game), ou ao engajamento 

(gamification) em alguma atividade ou processo, resultando no desenvolvimento de habilidades 

e comportamentos desejados pela empresa em que trabalham83. Dessa forma, enquanto os jogos 

no lazer visam promover prazer e satisfação, num ambiente com objetivos, regras e resultados 

quantificáveis (considerando a definição de jogos que foi exposta no capítulo anterior); no 

ambiente de trabalho, visam desenvolver objetivos, impor regras e quantificar resultados por 

                                                 
82 Para mais informações, acessar: <https://www.zombiesrungame.com/>. Visitado em: 5/4/15 às 22 horas.  
83 Como vimos anteriormente, os simulators representam o único formato de jogo em que o divertimento não está 

presente, funcionando apenas como uma representação da realidade, o que os deixa fora dessa questão da utilização 

do prazer para socialização; mesmo que continuem tendo esse caráter socializador, mediante o treinamento e a 

experimentação nessa realidade virtual. 
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meio da mobilização do que entendem ser o prazer em jogar (ou do imaginário de prazer que 

há neles). Destarte, já se percebe uma inversão no conceito dessas atividades, pois, para os 

referidos estudiosos, é por meio exatamente do prazer associado ao jogo, que, por sua vez, é 

associado ao lazer, que conseguiria de maneira eficaz exercer controle e socializar os 

trabalhadores.  

Assim, com base nessa análise, decidi investigar mais profundamente como esse 

fenômeno está se traduzindo no Brasil e o que está por trás do imaginário das empresas que 

estão desenvolvendo jogos: qual é o perfil de empresas que usam esse tipo de ferramenta; o que 

consideram que está motivando o mundo do trabalho a incorporar esses jogos; e qual é o 

trabalhador que estão “produzindo” por meio dessas ferramentas de socialização a que se 

dedicam produzir? Dito de outra forma, trata-se de demonstrar como essas empresas que 

desenvolvem jogos no Brasil voltado ao ambiente do trabalho compreendem quem são as 

empresas que os demandam como mediação de socialização, qual o tipo de trabalho que 

consideram ser aquele para o qual o jogo é destinado e qual o trabalhador para o qual acreditam 

estar produzindo os jogos, com o objetivo exatamente de atender as suas demandas. Ao final, o 

objetivo é demonstrar qual é o mundo do trabalho por eles construído por meio de suas 

argumentações, o que sustenta e fundamenta a necessidade desses jogos.  
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3. A IDEAÇÃO DO MUNDO DO TRABALHO A 

PARTIR DOS JOGOS 

Após entender o que representa o fenômeno da utilização de jogos no ambiente de 

trabalho, o que está por detrás dele e a existência recente do gamification no mundo (como 

vimos no capítulo anterior, o termo começou a ser utilizado mais comumente somente após 

2010), investigo neste capítulo como isso está acontecendo pelo olhar das empresas que 

produzem esses jogos. Tendo encontrado uma lista inicial de empresas que os produzem na 

Internet, selecionei aquelas que estavam localizadas na cidade de São Paulo, para que pudesse 

ter acesso físico, durante uma entrevista (e não por telefone). Feito isso, disparei e-mails e liguei 

para todas, na tentativa de identificar as interessadas e acessíveis em participar de uma 

entrevista sobre o tema. 

Como metodologia de pesquisa, fiz entrevistas com os donos das empresas ou 

responsáveis pela produção desses jogos, por meio de um roteiro pré-definido84, as quais foram 

gravadas e transcritas. Todas ocorreram nos escritórios das empresas e duraram em média 

1h3085. De 14 empresas selecionadas inicialmente, que constituíam aquelas com potencial de 

entrevista, consegui contato com seis delas, conforme mostra a tabela a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 O roteiro está no fim deste trabalho (anexo 2). 
85 A única empresa que foi entrevistada fora do ambiente de trabalho foi a MJV, realizada em um restaurante. 



83 

 

Tabela 2 - Lista de empresas 

Empresa levantadas Status do contato 

SG Consultoria Empresa entrevistada em 17/10/14 

E-Guru Empresa entrevistada em 22/10/14 

Sioux Empresa entrevistada em 24/10/14 

Ludium Empresa entrevistada em 05/11/14 

MJV  Empresa entrevistada em 06/11/14 

SBJogos Empresa entrevistada em 07/11/14 

Aennova360 Não consegui contato 

Games4business Não consegui contato 

Somma Não consegui contato 

Qpc Consultoria Não consegui contato 

Gestum Não consegui contato 

Webcore Games Não consegui contato 

Setesys Não consegui contato 

Cl1ent 1a1 Não consegui contato 

Fonte: tabela de autoria própria. 

 

Inicio a exposição dos resultados, descrevendo cada empresa e seu posicionamento 

no mercado, variável relevante para compreender o significado que atribuem ao fenômeno. Para 

preservar a identidade dos entrevistados, as empresas foram numeradas (de “A” a “F”), de 

acordo com a data de fundação. 

 As empresas  

Localizada no bairro da Vila Olímpia em São Paulo, a Empresa A existe desde 1997 

e está direcionada para consultorias em áreas de inovação e tecnologia para os mais diversos 



84 

 

ramos empresariais. De acordo com o entrevistado, a empresa tem origem na área de tecnologia 

e começou a trabalhar com metodologias e soluções voltadas à inovação, a partir de 2007. 

Porém, foi somente depois de 2012, quando houve também a maior disseminação do termo 

gamification no mundo, que começou a adotar essa ferramenta como auxiliar dos projetos 

vinculados à inovação, atendendo à demanda de seus clientes. 

A Empresa B está localizada no bairro de Perdizes e atua no mercado desde 1999. 

Também centrada em consultoria empresarial, desenvolve jogos analógicos (presenciais) para 

treinamentos corporativos. Diferentemente da Empresa A, desde a origem, seu foco consiste 

em confeccionar jogos e dinâmicas lúdicas para seus clientes.  

A Empresa C está localizada no bairro do Paraíso e foi fundada em 2001, focalizada 

em tecnologia e jogos voltados à educação corporativa. Porém, expandiu seu portfólio de lá 

para cá, atuando também em outras áreas empresariais, isto é, comercial e de marketing. 

Estritamente voltada ao meio digital, produz diversos tipos de sistemas como plataformas de e-

Learning (educação on-line), além de jogos para simulação de atividades, direcionados para a 

seleção de funcionários e avaliações internas de empresas. A partir de 2012, começou a 

trabalhar com sistemas gamificados. 

A Empresa D está localizada no bairro da Saúde e foi fundada também em 2001, 

com o propósito inicial de desenvolver jogos digitais (para entretenimento e para empresas) e 

sistemas computacionais para as mais diversas finalidades. De acordo com o entrevistado, foi 

a primeira empresa, no Brasil, a desenvolver jogos para publicidade e promoção (advergames). 

No entanto, começou a trabalhar com sistemas gamificados somente a partir de 2011, 

complementando seu portfólio de produtos.  

Localizada no bairro da Vila Mariana, a Empresa E foi fundada em 2003 e é 

especializada em consultoria e gestão empresarial, com destaque ao design instrucional86 e 

aprendizagem corporativa. De acordo com o entrevistado, as técnicas de gamification 

começaram a ser utilizadas somente após 2012, quando houve a maior disseminação do tema. 

Essas técnicas dos jogos são trabalhadas de forma presencial e analógica e, assim como a 

Empresa A, essas atividades entraram como um acessório aos serviços que prestava, não sendo 

uma empresa essencialmente da área dos jogos.  

                                                 
86 De maneira simplificada, o design instrucional é um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas para construir 

qualquer material pedagógico para um processo de ensino e aprendizagem. 
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Por fim, a Empresa F, fundada mais recentemente, em 2013, está localizada no 

bairro da Vila Olímpia e é a única dentre as entrevistadas que já nasceu com objetivo de 

desenvolver soluções gamificadas para o mercado corporativo e educacional. Presta tanto o 

serviço de consultoria para empresas, quanto desenvolve diversos tipos de jogos digitais, além 

de plataformas baseadas em gamification. 

Tomando essas empresas entrevistadas como referência, foi possível perceber que 

existem diferenças nos discursos apresentados por elas, conforme: 1) a data de fundação, 2) os 

tipos de jogos que ofertam e 3) as condições de ingresso nesse mercado. Essas são as variáveis 

utilizadas para dividir os entrevistados em grupos de análise que têm visões diferentes a respeito 

do trabalho.  

Em primeiro lugar, essas empresas trabalham desde 1997 com jogos, visando ao 

ambiente empresarial, o que mostra que o fenômeno não é algo tão recente no Brasil. Além 

disso, essa variável é importante, pois mostra que algumas empresas mais antigas no mercado 

tendem, em determinados momentos, a serem mais críticas a respeito do fenômeno, enquanto 

algumas, que entraram no mercado mais recentemente, tendem a produzir uma visão mais 

apologética dos jogos. Essa variável não será utilizada na definição dos grupos de análise, 

porém será fundamental para discutir algumas categorias a respeito da imagem que fazem do 

trabalho e do próprio jogo, como será mostrado no decorrer deste capítulo.  

 

Tabela 3 - Maturidade de mercado 

Empresa Fundação 

Empresa A 1997 

Empresa B 1999 

Empresa C 2001 

Empresa D 2001 

Empresa E 2003 

Empresa F 2013 

Fonte: tabela de autoria própria. 
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Em segundo lugar, ao avaliar o tipo de jogos que produzem, quatro empresas 

trabalham com jogos e sistemas digitais (Empresas A, C, D e F), enquanto apenas duas 

trabalham com jogos analógicos (Empresas B e E). Como veremos no decorrer deste trabalho, 

essa variável influencia na visão que as empresas oferecem sobre o trabalho, tendo em vista que 

as finalidades para as quais essas atividades estão sendo produzidas, se distinguem.  

Em terceiro lugar, há três empresas que ingressaram no mercado de jogos para 

empresas por meio do gamification (Empresas A, E e F), enquanto as outras três já trabalhavam 

com jogos desde a sua fundação. Como o gamification é algo recente no mundo, há um 

imaginário por trás dele que também o diferencia das demais aplicações de jogos em 

empresas87. 

Figura 12 - Definição dos grupos de análise 

 

Fonte: figura de autoria própria. 

 

Dessa forma, todas as empresas entrevistadas estão divididas em quatro grupos, que 

representam o posicionamento delas no mercado: 1) a que produz jogos analógicos e não 

ingressou no mercado por meio do gamification (Empresa B); 2) a que produz jogos analógicos 

e se introduziu no mercado por meio do gamification (Empresa E); 3) as que produzem jogos 

digitais e não entraram no mercado por meio do gamification (Empresas C e D); e 4) as que 

produzem jogos digitais e ingressaram no mercado por meio do gamification (Empresas A e F).  

                                                 
87 Como foi visto no capítulo anterior, os jogos desenvolvidos pelas empresas que ingressaram no mercado antes 

do gamification, independentemente de serem analógicos ou digitais, são os serious games. Como exporemos no 

decorrer deste capítulo, ainda há muitas semelhanças na forma como Herger (2014) e as empresas entrevistadas 

enxergam ambos os tipos de utilização do jogos no ambiente de trabalho.  
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Tabela 4 - Grupos de análise 

Empresa Grupo 

Empresa B 1) Jogos analógicos 

Empresa E 2) Jogos analógicos + Gamification 

Empresa C 

3) Jogos digitais 

Empresa D 

Empresa A 

4) Jogos digitais + Gamification 

Empresa F 

Fonte: tabela de autoria própria. 

  

Tendo definido, portanto, os grupos que serão considerados para contextualizar 

cada empresa em seu espaço, é importante ressaltar que, por meio dos próprios produtos, as 

entrevistadas articulam seus discursos para construir uma imagem a respeito do mundo do 

trabalho e dos trabalhadores que usam seus jogos. Ou seja, cada grupo definido acima projeta 

na forma como seus produtos são construídos (os jogos) o modo como imaginam o mundo do 

trabalho e os próprios trabalhadores para quem dirigem os seus produtos. Portanto, trata-se de 

ressaltar que a pesquisa se baseia nos discursos das empresas; logo, não diz respeito à realidade 

do trabalho atual, mas sim, ao imaginário mercadológico que essas desenvolvedoras de jogos 

possuem do mundo do trabalho. 

Apresento, a seguir, o resultado da pesquisa, revelando, primeiramente, qual é o 

referido imaginário; em segundo lugar, como elas constroem a imagem do mundo do trabalho, 

onde implantam os seus jogos; em terceiro lugar, como produzem uma imagem do trabalhador 

e de que maneira pretendem influir em seu comportamento, mediante a ferramenta para cuja 

produção foram contratadas por seus clientes; e, em quarto lugar, quais são as funcionalidades 

e elementos que essas empresas atribuem aos jogos que produzem, como forma idealizada de 

solucionar a relação imaginada do mundo de trabalho com a socialização do trabalhador. Ao 

final do capítulo, para resumir, fiz um mapa desses imaginários, articulando de que modo as 

qualidades que atribuem ao trabalho estão relacionadas aos próprios elementos do jogo. E para 

ilustrar, descrevo rapidamente os modelos de jogos que me foram apresentados, com o objetivo 
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de constituir um contraponto a esse imaginário que as empresas entrevistadas concebem a 

respeito dos jogos88.  

 O mercado 

Baseando-me nas entrevistas, para caracterizar o perfil de empresas que compram 

jogos para o ambiente de trabalho, duas categorias foram consideradas: 1) o porte das empresas 

e 2) a inovação. 

3.2.1. O porte das empresas  

Analisando as empresas que foram citadas durante as entrevistas, ficou evidente 

que todos os clientes são de grande porte, sendo alguns, inclusive, multinacionais. Essa 

informação é complementada ainda ao avaliar as próprias regiões nas quais as empresas 

entrevistadas se localizam, pois se trata de localidades nobres de São Paulo, o que evidencia 

que esse mercado é formado por empresas de alto poder aquisitivo. 

 

Tabela 5 - Clientes dos jogos 

Empresa Bairro localizado Alguns clientes citados 

Empresa A Vila Olímpia Coca-Cola; Schneider 

Empresa B Perdizes Rede Globo, Hospital Sírio-Libanês, Volkswagen 

Empresa C Paraíso Unilever; Santander; Itaú; Havaiana; Natura 

Empresa D Saúde Santander; Microsoft 

Empresa E Vila Mariana 
Itaú; Bradesco; Johnson & Johnson ; Bayer; Basf; 

Boticário 

Empresa F Vila Olímpia Sanofi 

Fonte: tabela de autoria própria. 

                                                 
88 No entanto, como não pude ter acesso aos jogos que essas empresas produzem, porque, como me disseram, faz 

parte do sigilo industrial, exponho somente algumas características que foram informadas durante as entrevistas. 
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No entanto, de acordo com as entrevistas, por mais que todos sejam importantes e 

bastante conhecidos, há algumas diferenças nos aspectos que definem a intenção no momento 

de comprarem jogos para o ambiente de trabalho. Para a Empresa B (grupo 1), uma empresa de 

grande porte é aquela que tem amadurecimento da cultura e dos processos internos de 

treinamento, pois, segundo ela, é somente nessas condições que os jogos analógicos, seu 

produto principal, podem apresentar bom rendimento. 

“De maneira geral, são grandes empresas privadas que vêm nos 

procurar. São empresas que já trabalham de maneira consistente 

com treinamentos e já têm toda uma estrutura processual interna já 

bem formatada.” (Empresa B) 

Já para a Empresa C (grupo 3), a caracterização de empresas de grande porte está 

relacionada à capacidade de compra que detêm, uma vez que seus produtos, por serem digitais 

e customizados para cada cliente, tendem a ter um preço bem mais elevado, se comparado aos 

jogos analógicos. Segundo ela:  

“Por trabalharmos com produtos digitais feitos sob medida, 

buscamos entender todo o contexto e cenário do cliente antes de 

começarmos a construção do sistema, o que encarece todo o 

processo. Buscamos clientes grandes, que possuem condições de 

arcar com um preço diferenciado e estejam interessados no 

assunto.” (Empresa C) 

Dessa forma, como será possível evidenciar, associar aos jogos digitais maior 

complexidade é um indicador não só da valorização do próprio produto, mas uma justificativa 

para o mundo inovador que parece anunciar. 

3.2.2. A inovação 

As empresas que trabalham exclusivamente com sistemas digitais (o grupo 3 e 4 - 

Empresas C, D, A e F) tendem a enxergar suas atividades como inovadoras, enquanto as demais 

(que trabalham com jogos analógicos), em momento algum reconhecem os próprios jogos pela 

sua qualidade de inovação, o que nos mostra uma primeira relação existente entre a inovação e 



90 

 

o mundo digital. E, ainda, justifica o fato de haver uma valoração muito maior dos jogos digitais 

diante dos analógicos, por parte de quem os produzem. 

A forma, no entanto, como cada qual entende inovação é diversa. Para as empresas 

que produzem jogos digitais e não foram influenciadas pelo gamification (grupo 3), inovar está 

atrelado à quebra de paradigmas e à adesão de uma organização ao meio digital. Por terem 

nascido já nessa área, percebe-se que têm uma visão bastante atrelada a ela, o que torna claro o 

seu discurso mercadológico para promover os próprios produtos.  

"O perfil principal de clientes é composto por aqueles mais 

inovadores, que têm certa aderência com o meio digital 

principalmente.” (Empresa D) 

Para ilustrar como é considerada a questão de inovação, a Empresa C utiliza como 

exemplo o próprio Google que é uma empresa estritamente relacionada ao mundo digital. 

Já para as empresas que produzem jogos digitais e foram influenciadas pelo 

gamification (grupo 4 - Empresa A e F), inovar está relacionado, conforme os próprios termos 

das empresas, a melhorar a performance e a maneira de trabalhar de um funcionário, por meio 

da promoção de ofertas diversas que possam trazer bem-estar e felicidade ao trabalhador89.  

“Se a empresa conseguir entender quais são as sementes de 

felicidade da pessoa e trouxer isso para dentro da organização, é 

uma forma de inovar e melhorar o trabalho da pessoa.” (Empresa 

A) 

Ou seja, percebe-se que pelo fato de o gamification ser algo mais recente, as 

empresas, que ingressaram no mercado sob a sua influência, entendem que a inovação é mais 

do que simplesmente aderir ao ambiente digital, mas que ela deve trazer resultados para a 

organização e bem-estar dos trabalhadores. A meu ver, retrata, portanto, uma mudança na forma 

de enxergar a questão. 

Além disso, tomando por referência dois de seus clientes, a Coca-Cola e a 

Schneider, a Empresa A atribui qualidades como “moderno e jovem” à ideia de inovação, 

                                                 
89 Percebe-se que, diferentemente das demais empresas (Empresa C e D), há um discurso relacionado à questão do 

bem-estar e felicidade inerente à utilização de jogos como ferramentas de inovação no trabalho, o que será mais 

bem analisado no próximo tópico deste capítulo. 
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retratando seus clientes com um perfil dinâmico, em busca de incessante mudança. Nota-se uma 

semelhança entre a imagem que é feita da inovação e a dos jogos, uma vez que estes estão 

também vinculados ao imaginário de algo jovem e moderno na contemporaneidade, como 

expusemos no primeiro capítulo. 

Assim, de acordo com o que já foi apresentado e segundo as empresas que 

desenvolvem jogos, é possível dizer que o perfil de clientes que se interessam pela utilização 

de jogos está relacionado ao grande porte das empresas e se distingue entre os que compram 

analógicos e digitais, sendo estes últimos vinculados à inovação. Da mesma forma, as empresas 

que desenvolvem jogos digitais também são os que os tratam como atividades novidadeiras e, 

por isso, valorizam tais ferramentas de maneira independente; enquanto que as empresas que 

trabalham com jogos analógicos não os veem dessa forma, mostrando que tais ferramentas 

simbolizam um incremento aos treinamentos e aos processos de aprendizagem já instituídos na 

organização. Ou seja, já fica evidente que, conforme sejam as empresas desenvolvedoras de 

jogos analógicos ou digitais, pela maior ênfase no caráter inovador dos jogos digitais no 

ambiente de trabalho atribuídos por estas últimas, da mesma forma serão diferentes o mundo 

do trabalho e o trabalhador por eles projetados e aos quais devem servir utilizando a ferramenta 

que seus clientes demandam, objetivo dos próximos tópicos. 

 O mundo do trabalho 

Para contextualizar a utilização dos jogos dentro desse perfil de clientes que foram 

citados no tópico anterior, as empresas entrevistadas constroem, durante os seus discursos, uma 

imagem do mundo do trabalho que demanda certas características de seus trabalhadores. Tal 

imagem está relacionada à própria ideia que as desenvolvedoras fazem de seus jogos, já que 

projetam necessidades específicas para as quais os jogos que desenvolvem seriam a solução. 

Assim, as entrevistas revelaram que existe um imaginário de que esse trabalho na 

contemporaneidade requer: 1) recrutamento e integração; 2) excitação e controle; e 3) foco e 

concentração, categorias que serão utilizadas para análise. 

3.3.1. Recrutamento e integração 

Analiso, primeiramente, que a imagem a respeito das formas pelas quais as 

empresas recrutam e integram seus trabalhadores ao mundo do trabalho está relacionada 
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principalmente ao tipo de jogos que as empresas entrevistadas produzem. Selecionei tais termos 

para designar esta categoria, pois, enquanto recrutamento está atrelado à necessidade das 

empresas em envolver e comprometer os seus trabalhadores com elas, a integração refere-se à 

necessidade de fazer com que os trabalhadores estejam alinhados com as regras, processos e 

valores das empresas. Assim, veremos que, para as empresas que trabalham com jogos 

analógicos (grupo 1 e 2), o mundo do trabalho requer treinamentos, enquanto para as empresas 

de jogos digitais (grupo 3), mais adesão e, por fim, para as de jogos digitais com influência do 

gamification (grupo 4), demanda, além da adesão, algo mais holístico, como o engajamento. 

Para as empresas do grupo 1 e 2, os jogos analógicos são aplicados para completar 

um treinamento previamente existente, como forma de auxiliar em sua eficácia, ao proporcionar 

divertimento aos envolvidos, pois o mundo do trabalho necessita aumentar a participação ativa 

nesses processos de aprendizagem, captando a atenção dos trabalhadores, estimulando a 

retenção de conhecimento e capacitando-os para que possam trabalhar melhor, aperfeiçoando 

os resultados da organização. 

“As pessoas devem trabalhar com os elementos de aprendizagem de 

uma forma divertida, pois ninguém é atraído para coisas chatas.” 

(Empresa E) 

De acordo com a Empresa B, os jogos são, há muito tempo, utilizados dentro do 

ambiente corporativo como uma ferramenta educacional, porém dois foram os motivos que 

levaram ao aumento da sua adoção, o que propiciou, também, o crescimento da sua oferta: 

primeiro, cada vez mais, as empresas têm a necessidade de preparar melhor e de forma mais 

dirigida seus trabalhadores para o ambiente de trabalho. Em segundo lugar, a empresa assume 

que há uma deficiência em atrair a atenção do trabalhador para a sua atividade, e os jogos 

contribuem no sentido de ampliar o envolvimento dos trabalhadores, por meio do 

“treinamento”, termo utilizado pela própria Empresa B:  

“Na década de 1960, já se faziam alguns jogos para empresas, pelo 

menos no Brasil, mas com o passar dos anos, esse fenômeno se 

intensificou muito devido a principalmente dois motivos. Primeiro, 

os treinamentos se intensificaram dentro das empresas, pois cada 

vez mais as organizações sentem falta de treinamentos e 

capacitações mais dirigidas, na medida em que as faculdades e 



93 

 

instituições de ensino não preparam a pessoa para uma necessidade 

específica da empresa. O segundo motivo é que esses treinamentos 

precisaram encontrar novas maneiras para conquistar a atenção 

das pessoas, pois hoje somos muito mais bombardeados por 

informações e conteúdo do que há 30 ou 40 anos. Tudo é mais rápido 

e, se as coisas continuarem sendo feitas como eram há 30 anos, não 

será possível conquistar a atenção das pessoas. A utilização desses 

jogos não é de agora, mas vem crescendo devido a esses pontos.” 

(Empresa B) 

Já para o grupo de empresas que trabalha exclusivamente com jogos digitais (grupo 

3), o mundo do trabalho requer mais adesão às ferramentas que possuem, o que pode ser suprido 

pela utilização dos jogos. Percebe-se que aqui a ideia não está atrelada à participação dos 

trabalhadores a um treinamento, mas sim, a determinada plataforma digital. Nota-se que, para 

esse grupo, o mundo do trabalho é retratado por um perfil de pessoas que interagem com suas 

atividades virtualmente, ou seja, não se trata de trabalho braçal, mas de escritório, em que toda 

a interação é mediada por um computador.  

Diferentemente das empresas que produzem jogos analógicos, que consideram os 

jogos como acessórios para os treinamentos, as que produzem jogos digitais incorporam o 

treinamento na própria estrutura do jogo, promovendo o interesse dos trabalhadores em 

aprender errando, por meio da inserção de estímulos provindos de jogos, minimizando os riscos 

da própria organização, enquanto expõe seus trabalhadores a situações semelhantes à realidade, 

por um simulador. Para a Empresa C, os jogos retratam situações da vida real e muitos deles 

conseguem fazê-lo com bastante fidelidade, sendo possível simular experiências e contextos 

reais, para que possam ser experimentados e aprendidos sem riscos e consequências graves, 

produzindo parâmetro para a ação quando da sua ocorrência em ambiente não virtual.  

"Se o cliente quer gerar uma experimentação, uma vivência, uma 

simulação de alguma situação, aí podemos usar games. (...) inserir 

elementos de jogos em uma plataforma faz com que você consiga 

maior adesão à ferramenta.” (Empresa C) 

Por fim, de acordo com o último grupo, relacionado às empresas que produzem 

jogos digitais e foram influenciados pelo gamification (grupo 4), o mundo do trabalho requer 
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algo muito maior do que um treinamento, ou seja, o engajamento90 do trabalhador com o seu 

trabalho propriamente dito. Para isso, esse grupo também defende a ideia de que a adesão é 

fundamental, pois também trabalha com ferramentas digitais e é somente através delas que os 

trabalhadores poderão interagir com algo e, portanto, se engajarem.  

Para a Empresa A, de certa forma, o que está sendo suprimido e substituído pelo 

papel mediador que o jogo digital deve desempenhar é o contrato de trabalho que, a princípio, 

deve vincular o trabalhador às exigências da empresa. Neste sentido, embora a Empresa A 

evidencie claramente que os jogos tratam de promover os objetivos da empresa, em nenhum 

momento ela se refere a treinamento, mas a engajamento, como se o trabalho fosse resultado 

de um processo de convencimento, “vestir a camisa”, como se diz, mais do que fruto de uma 

necessidade.  

“Engajamento não é diversão. Engajamento é você vestir a camisa 

e dar o seu sangue por algo.” (Empresa A) 

Complementando a visão do grupo 4, para a Empresa F, o gamification em 

empresas abrange qualquer atividade que tenha como objetivo resolver problemas ao gerar 

engajamento de um público por técnicas de jogos. Tal processo pode ser utilizado em qualquer 

situação no contexto do trabalho, como seleção de pessoas, integração e gestão de mudanças 

organizacionais, motivação de equipes e processos colaborativos entre os trabalhadores. Desse 

modo, a empresa define que, para gerar engajamento utilizando técnicas de gamification, há a 

                                                 
90 Segundo o sociólogo canadense Erving Goffman (2010) [1963], ao estudar as interações dos indivíduos em 

sociedade, quando um indivíduo está engajado com alguma atividade em uma dada ocasião social, há uma 

manutenção de absorção cognitiva e afetiva, resultante de uma mobilização de recursos psicobiológicos do 

indivíduo (ibid., p. 46). De acordo com o autor, quando um indivíduo está engajado com algo, diz-se que está 

envolvido com aquilo e, assim, há um compromisso de se tornar responsável por qualquer ação. Além disso, há 

uma ligação entre as partes, no sentido de um investimento de sentimentos que geram identificação entre o 

indivíduo e a atividade. Assim, para ele, há quatro tipos de envolvimento de um indivíduo: em primeiro lugar, o 

principal se refere a uma atividade que absorve a maior parte da atenção de um indivíduo; em segundo lugar, o 

engajamento lateral, quando é uma atividade que o indivíduo realiza de maneira descontraída, semelhantemente a 

uma fuga das rotinas, mas que não ameaça o envolvimento principal (como cantarolar durante a execução de um 

trabalho); em terceiro lugar, o dominante, quando uma atividade é reconhecida como uma obrigação decorrente 

da ocasião social; e, por fim, o engajamento subordinado, quando o indivíduo mantém uma atividade enquanto a 

sua atenção não for requisitada pelo envolvimento que o domina (como ler uma revista enquanto se aguarda a 

consulta de um médico) (ibid., p. 54, 55). Dessa forma, uma das propostas dos jogos, segundo as empresas 

entrevistadas (todas defendem a necessidade de produzir o foco do trabalhador na atividade requerida) é 

transformar o envolvimento dominante de alguma atividade do trabalho (o trabalho no ambiente laboral tende a 

ser uma obrigação reconhecida em tal ocasião social) também no envolvimento principal, para que o máximo 

possível da atenção esteja na execução de coisas relacionadas ao próprio trabalho e não em distrações 

(envolvimentos laterais e subordinados).  
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necessidade de, antes de tudo, fazer com que o trabalhador seja motivado a se reconhecer no 

ambiente de trabalho:  

“’Gamificação’ é tratar de engajamento como um todo, para 

envolver pessoas com uma marca, fidelização de clientes, melhora 

na transmissão de conhecimento, melhora na verificação de 

aprendizado, integração de equipes, aderência de missão, visão e 

valores da empresa, entre outras coisas, dentro de uma empresa. O 

‘gamification’ é caracterizado pelo envolvimento, no qual a 

motivação e o reconhecimento são utilizados como ferramentas 

para conquistá-lo. A ‘gamificação’ será algo tão fundamental, que 

será base de qualquer trabalho a ser feito." (Empresa F) 

Nota-se que, semelhantemente à Empresa A, a ideia de engajamento para a Empresa 

F está vinculada à questão de fazer parte da empresa, comprometendo-se com algo a ser 

executado. A integração para esse grupo é muito mais abrangente no que nos demais, pois o 

mundo do trabalho requer, segundo ambas as empresas, recrutar seus trabalhadores em todo o 

contexto empresarial, seja um treinamento, um processo, ou alguma atividade à qual se queira 

engajar alguém. 

Assim, é possível analisar que o mundo do trabalho aos olhos das empresas 

entrevistadas necessita de diferentes maneiras de recrutamento e integração de seus 

funcionários, uma vez que demandam que seus trabalhadores prestem atenção em seus 

treinamentos (grupo 1 e 2), participem e interajam em sistemas e ferramentas digitais (grupo 3) 

e se engajem em todos os processos e atividades empresariais, “vestindo a camisa” da empresa 

(grupo 4). Nota-se que para este último grupo, o fenômeno do gamification nesta categoria 

redimensiona a aplicabilidade dos jogos dentro do contexto do trabalho para além do uso 

específico no treinamento, defendendo seu uso na dimensão mais global do ambiente de 

trabalho, ao qual, os trabalhadores devem demonstrar envolvimento91. 

                                                 
91 Assim, retomando um pouco o que já foi dito, a hipótese levantada a respeito da utilização dos jogos no ambiente 

de trabalho como ferramenta de socialização, atuando no desenvolvimento de habilidade e comportamentos nos 

trabalhadores pôde ser comprovada nesta categoria, uma vez que estão sendo utilizados para aumentar a integração 

das pessoas com a empresa e a participação ativa delas nos processos organizacionais (sejam atividades, 

treinamentos, ou ferramentas). No entanto, por mais que não tenha sido possível identificar em minha pesquisa 

quais seriam essas habilidades e comportamentos desenvolvidos, a constatação de que essa finalidade é verídica, 

certamente, será ponto de partida para futuros estudos. 
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3.3.2. Excitação e controle 

Por excitação entende-se a necessidade das empresas em motivar e satisfazer os 

seus funcionários; enquanto que por controle, a necessidade de supervisioná-los ou atingir um 

resultado final. De maneira mais sutil, ou explícita, para os entrevistados o mundo do trabalho 

demanda maior controle de seus funcionários, ao mesmo tempo que proporciona mais prazer e 

satisfação para que trabalhem melhor. Enquanto que para o grupo 1, as empresas têm 

necessidade de descontrair os trabalhadores, aliviando as suas tensões das rotinas diárias, para 

o grupo 2, as empresas têm um propósito muito mais amplo, provindo da influência do 

gamfication, que é o de promover um ambiente de trabalho agradável e proporcionar maior 

bem-estar e felicidade aos trabalhadores. Contrapondo essas visões, as empresas que produzem 

jogos digitais (grupo 3) defendem uma imagem do mundo do trabalho atrelada essencialmente 

ao seu caráter coercitivo e controlador; enquanto que, por fim, o grupo 4 mescla ambas as visões 

da influência do gamification do grupo 2, com o caráter controlador do trabalho do grupo 3, 

enaltecendo a necessidade das empresas em motivar seus funcionários, proporcionando 

satisfação às suas necessidades, enquanto se aumentam os resultados organizacionais.  

Para a Empresa B (grupo 1), o uso da ferramenta jogo analógico é pontual, pois 

refere-se a um momento da empresa cujo objetivo é garantir o envolvimento e o divertimento 

do trabalhador nas atividades de treinamento propostas, para que possam absorver o conteúdo 

que está sendo transmitido de forma mais eficaz. O jogo está vinculado a um momento de 

ruptura com a rotina do ambiente de trabalho e, portanto, pressupõe que o mundo do trabalho 

continua estressante, sem alteração nas relações hierárquicas da empresa, mas que necessita de 

pausas para restabelecer o emocional dos trabalhadores. Então, para a empresa, por mais que o 

mundo do trabalho requeira descontração pontual, também exige maior controle de seus 

empregados, na medida em que almeja maior eficácia do treinamento e a sua utilização como 

alívio das tensões do trabalho, para que depois se possa exercê-lo novamente de uma forma 

melhor. 

"Eles (os jogos) acabam sendo um ambiente descontraído, que é 

positivo nas empresas, pois vai contra o estresse e as relações 

hierarquizadas rígidas das organizações. Quando se assiste a uma 

novela, a pessoa sabe que tudo aquilo é falso, mas chega um 
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momento que você emerge (sic) dentro daquele contexto de uma 

forma que se conecta essencialmente com aquilo.” (Empresa B) 

A Empresa E (grupo 2), semelhantemente à Empresa B, entende que os jogos são 

como acessórios dos processos de aprendizagem. Por conseguinte, avalia que as empresas têm 

necessidade de tornar seus treinamentos mais divertidos, para que proporcionem maior atenção 

dos trabalhadores, permitindo absorver o que está sendo proposto. No entanto, já assume um 

posicionamento de que jogos oferecem uma importância muito mais ampla no ambiente de 

trabalho, pois considera que o mundo do trabalho requer mais trabalhadores felizes e que 

estejam satisfeitos com as suas atividades, para que as exerçam com prazer, trazendo resultados 

à organização.  

“Com o passar dos tempos, nós passamos a olhar as organizações 

como um lugar para ser feliz, mas antigamente não era assim. A 

palavra trabalho veio do latim ‘tripalis’, que era um instrumento de 

tortura utilizado no passado, sendo, portanto, o trabalho 

relacionado como uma coisa sofrida e dolorosa. Hoje a gente sabe 

que não é isso. Trabalhar é uma coisa muito gostosa desde que você 

faça o que você deseja e aquilo esteja alinhado com seus valores. 

Por que não ser feliz no trabalho? Por que não ser divertido? E 

quando nos questionamos por que não ser divertido, 

automaticamente estamos atribuindo jogos ao contexto.” (Empresa 

E) 

Assim, a empresa vê o ambiente de trabalho muito próximo ao próprio contexto de 

lazer, onde os trabalhadores precisam satisfazer as suas necessidades básicas pessoais. Percebe-

se que há uma mistificação maior do mundo do trabalho provinda da influência do fenômeno 

do gamification, uma vez que a empresa constrói um imaginário transformador a respeito dele 

que, de um ambiente torturante passou a ser visto como algo prazeroso, negando qualquer tipo 

de rotina e tensão; diferentemente da Empresa B, que pressupõe o trabalho estressante e 

identifica a necessidade de aliviá-lo, para manter o trabalhador estável emocionalmente.  

Partindo para o grupo das empresas que produzem jogos digitais e não foram 

influenciadas pelo gamification, nota-se um posicionamento a respeito do mundo do trabalho 

muito mais controlador do que nas duas empresas tratadas até aqui, o que está relacionado ao 
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próprio ambiente digital em que trabalham. Para a Empresa C, os jogos são usados com a 

intenção de mapear e classificar os trabalhadores, o que está sendo cada vez mais procurado 

pelas empresas, para que seja possível destacar os bons dos demais, além de avaliar pontos 

fortes e fracos de cada um. Essa situação está intrinsecamente relacionada com a questão do 

controle, do monitoramento e dos resultados organizacionais.  

“As ferramentas são interessantes na medida em que possam 

oferecer um mapeamento do que está sendo feito, fornecendo 

informações para a empresa. Tendo como exemplo os ‘assesment 

games’, é possível medir comportamentos de pessoas por meio de 

‘games’, visto que pontuamos a pessoa de acordo com as ações que 

ela toma dentro de um sistema. O que é interessante nesses 

processos é que no presencial, após a participação do jogo, é 

possível reafirmar os mesmos comportamentos (sic) que as pessoas 

tiveram no ‘game’." (Empresa C)  

Segundo a empresa, ao utilizar ambientes digitais automatizados para fazer com 

que os trabalhadores tomem decisões sobre diferentes situações, é possível observar diversos 

comportamentos perante vários contextos simulados. Um dos exemplos citados por ela é a 

utilização de jogos em processos de recrutamento e seleção de novos funcionários, pois os jogos 

são construídos visando atrair os trabalhadores e, dessa forma, pode-se analisar seus 

comportamentos e aptidões sem enfrentar o constrangimento da entrevista face a face, operando 

como um primeiro filtro. 

Quando aplicados para funcionários já contratados, o uso de simuladores, além de 

treinar os trabalhadores sobre como se comportarem em determinada situação, informam quais 

estão mais bem preparados, municiando as áreas de gestão da empresa com informações. E, por 

fim, a empresa também faz uma observação muito interessante e diferente das demais 

entrevistadas, assumindo que o fenômeno da utilização de jogos no contexto empresarial se 

deve também ao fato de as empresas (clientes) encararem nos jogos uma forma de se apropriar 

do tempo livre dos trabalhadores, antes não destinado ao trabalho. Para o entrevistado, se os 

jogos fazem parte de nosso cotidiano e com ele nos ocupamos em nosso tempo livre, isso 

significa que existe um tempo de que as empresas poderiam se apropriar, transformando, por 

meio do jogo, o tempo livre em tempo de trabalho, ou fazendo convergir para o trabalho uma 

prática associada ao tempo livre.  
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Então, por meio da fala da Empresa C, fica mais evidente que o mundo do trabalho 

requer mais controle do trabalhador: seja no monitoramento das qualidades do trabalhador antes 

de ser contratado; dos erros, por meio de simulação, durante o treinamento; e ao apropriar-se 

da disposição para o tempo livre:  

“Todo mundo joga em qualquer lugar, sendo no celular, ou em 

qualquer outra plataforma. As empresas só estão pegando isso e 

trazendo para a realidade delas. A tendência é que isso aumente, 

pois antes a pessoa trabalhava o dia inteiro para poder jogar futebol 

no final de semana com os amigos, já que era a única diversão. Hoje 

a pessoa já fica desafiando uma à outra por meio do celular em 

vários games durante todo o dia. Faz parte da realidade atual, então 

as empresas estão adotando isso para a realidade delas. Se todo 

mundo gosta de ficar jogando joguinhos, por que não os jogar com 

temas que se refiram àquela determinada empresa?” (Empresa C) 

Partindo para a análise da Empresa D, em complemento ao discurso da Empresa C, 

a empresa assume uma posição bastante semelhante no que diz respeito à necessidade do 

controle no processo de trabalho dentro das empresas. No entanto, além de mapear os 

comportamentos dos trabalhadores, a empresa atribui aos jogos a função de melhorar a própria 

produtividade dos processos organizacionais:  

"Os processos de ‘gamification’ geralmente são adotados porque as 

empresas podem se valer de informações que possam ajudar a 

melhorar processos internos e aumentar a produtividade. Por meio 

desses sistemas, é possível traçar um objetivo para o funcionário e 

estimulá-lo a desenvolver as competências necessárias para que ele 

possa alcançá-lo. Nesse processo, é muito importante a 

disponibilização de informação para ser analisada, com o propósito 

de identificar os pontos fortes e fracos dos colaboradores." 

(Empresa D) 

Por fim, tratando do último grupo de análise, as empresas que produzem jogos 

digitais, mas foram influenciadas pelo fenômeno do gamification, consideram o mundo do 



100 

 

trabalho como uma junção da necessidade em se controlar melhor os trabalhadores, enquanto 

os motiva e os estimula a perseguirem sua satisfação pessoal.  

Conforme foi mencionado anteriormente, quando tratamos da questão da inovação 

nas empresas, nota-se que, para a Empresa A, os jogos digitais estão muito atrelados a uma 

ideia de aumento de resultado, controle e monitoramento, visto que servem como 

intermediadores entre os objetivos da empresa e o trabalho requerido dos funcionários, como 

forma de alterar comportamentos e gerar informações a serem analisadas pelo gestor, enquanto 

estimula o trabalhador a perseguir o seu bem-estar no trabalho. Para eles,  

“Há cinco principais utilidades que os processos de “gamification” 

podem proporcionar: em primeiro lugar, tem-se o engajamento, que 

ocorre principalmente quando você precisa que a equipe passe por 

um processo que seja doloroso, como uma gestão da mudança, ou 

uma equipe que controle coisas que são chatas. Em segundo lugar, 

tem-se o aumento da adesão a algo, por meio de incentivos e 

estímulos para que a pessoa aceite aderir ao uso de uma ferramenta 

ou a um processo. Em terceiro, tem-se a mudança de 

comportamento, que ocorre quando você precisa que pessoas 

larguem os velhos hábitos, como deixar de dar um jeitinho para algo 

e seguir um processo determinado. O “gamification” é muito eficaz 

nesse propósito, pois, por meio do sistema de incentivos constantes, 

os comportamentos estimulados acabam virando um hábito, que 

com o tempo, mesmo sem a recompensa, a pessoa tende a mantê-lo, 

desde que todo o processo tenha sido desenhado adequadamente. 

Em quarto lugar, tem-se a geração de métricas e Big Data para 

servir de avaliação e mensuração dos colaboradores, na medida em 

que tudo fica registrado e isso gera uma coleta de dados para estudo 

e mapeamento de comportamento, competências, atividades, etc. 

Por fim, além de todas essas utilidades, tem-se também a 

concentração, pois os jogos trazem muito essa questão do foco 

quando uma pessoa está imersa e compenetrada em um determinado 

jogo.” (Empresa A) 
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A empresa defende ainda a ideia de que a maioria de seus clientes não visa ao 

entretenimento que os jogos digitais porventura poderiam proporcionar, mas a “parte séria” 

(controle) que eles podem oferecer. Apesar de tais atribuições, a Empresa A, como empresa 

vinculada ao fenômeno gamification, considera que a questão do bem-estar e da felicidade do 

trabalhador existe no contexto do trabalho, à medida que assume que, no mundo do trabalho, 

as pessoas estão buscando maior felicidade em suas vidas, como forma de terem prazer e se 

realizarem. Consequentemente, inserir elementos de jogos em suas rotinas acaba sendo uma 

forma de garantir maior leveza ao próprio trabalho. Ou seja, para esse grupo é imprescindível 

que seus trabalhadores estejam felizes, pois, dessa forma, trabalharão melhor, gerando mais 

resultados para a empresa. Essa preocupação também está vinculada a uma imagem construída 

de que o trabalho requer a retenção de seus empregados, uma vez que, para a entrevistada, a 

saída constante de funcionários acaba sendo um problema para a organização; o que 

contextualiza a necessidade em mantê-los felizes e controlá-los. 

“Existem vários pesquisadores e estudiosos atrelando a felicidade à 

produtividade e bons resultados, ou seja, a qualidade de vida dos 

colaboradores e a sua felicidade com o trabalho se refletem no 

aumento de resultados para a empresa. Estamos vivendo em um 

momento em que a sociedade como um todo (sic), e em todas as 

esferas da vida, está tendo uma preocupação maior com o bem-

estar. Será que, se meu trabalhador estiver bem, ele vai trabalhar 

melhor? (...) O ‘gamification’ permitiu que as pessoas fossem mais 

felizes trabalhando, ao inserir elementos de jogos dentro de sua 

rotina de trabalho, garantindo mais leveza às rotinas. O fenômeno 

é uma resposta que surgiu organicamente para o contexto da busca 

pelo bem-estar.” (Empresa A) 

No entanto, diferentemente da Empresa E (que também faz parte das empresas 

influenciadas pelo gamification, mas voltado para os jogos analógicos) nota-se que a Empresa 

A não caracteriza o trabalho como um lugar para ser feliz, apenas considera a necessidade de 

deixá-lo mais “leve”; ou seja, para a empresa, mesmo que se tente aplicar jogos para 

proporcionar bem-estar e felicidade aos trabalhadores, o trabalho nunca propiciará tais 

sentimentos, ao contrário, será o mesmo com outra roupagem. O interessante também é que, 

segundo a Empresa A, a metodologia usada consiste basicamente em entender as motivações e 
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os desejos dos trabalhadores com o seu trabalho, para que isso possa ser utilizado de alguma 

forma como uma espécie de recompensa, caso eles façam o que está sendo proposto (seja uma 

adesão a uma ferramenta, ou a execução de um processo, ou outra coisa). Ou seja, a felicidade 

produzida no discurso da empresa é condicionada a uma espécie de obediência e, portanto, fica 

evidente o caráter coercitivo dos jogos e do trabalho, mesmo que possa gerar estados de prazer 

e satisfação ao trabalhador em momentos específicos. 

Complementando a visão da Empresa A, a Empresa F assume uma posição de que 

o mundo do trabalho requer trabalhadores motivados e um ambiente mais agradável, ao mesmo 

tempo que possibilite o aumento dos resultados. No entanto, diferentemente dela, a empresa 

aborda a questão com certa proximidade ao posicionamento da Empresa E que se valeu da ideia 

da felicidade plena no trabalho. Isso ocorre, pois, tanto a Empresa F quanto a Empresa E 

representam as empresas fundadas mais recentemente e, portanto, possuem uma visão ainda 

mais apologética a respeito dos jogos e, por consequência, da imagem do trabalho que requerem 

esses mesmos jogos.  

Como se observa, a necessidade de controle social no mundo do trabalho está 

presente no discurso de todas as empresas, independentemente de serem analógicas ou não, da 

data da fundação e da influência do fenômeno do gamification, seja de forma sutil, ou direta. 

Enquanto que para as empresas que produzem os jogos digitais (grupo 3), o mundo do trabalho 

demanda diretamente o aumento de resultados, mensuração de dados e controle do trabalhador, 

as empresas que produzem jogos analógicos (grupo 1 e 2) defendem que o trabalho exige 

descontração e divertimento, ao se realizar um treinamento, para que os trabalhadores possam 

“aliviar as suas tensões” enquanto aprendem, o que mostra uma ideia de controle (por meio da 

padronização do conhecimento dirigido), porém de maneira mais sutil. Entretanto, se para a 

Empresa B (grupo 1) isso é pontual e se finda no próprio treinamento, para a Empresa E (grupo 

2), essa situação se reflete em todo o ambiente do trabalho. Isto está relacionado com os grupos 

que ingressaram no mercado pela influência do gamification (grupo 2 e 4), os quais intentam 

produzir trabalhadores felizes e motivados, porque, para eles, se trabalha melhor, aperfeiçoando 

a aprendizagem organizacional (Empresa E) e os próprios resultados da empresa (Empresas A 

e F).  
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3.3.3. Foco e concentração 

Por fim, foi identificado na pesquisa que, para todos os entrevistados, o mundo do 

trabalho requer foco e concentração de seus trabalhadores nas atividades do trabalho. No 

entanto, para os grupos 1 e 3, essa questão está atrelada ao perfil jovem dos trabalhadores e, 

para o grupo 2 e 4, a falta de foco nas pessoas não depende de sua faixa etária.  

Para o Empresa B (grupo 1), a necessidade de concentração no ambiente de trabalho 

se aplica durante os momentos de treinamentos, em virtude de os jovens de hoje em dia 

apresentarem dificuldade em se concentrar em algo que não lhes instigue interesse e, portanto, 

é necessário atraí-los, para que absorvam o conteúdo que está sendo transmitido.  

"Com o passar do tempo, os jovens precisam mais e mais de 

estímulos, pois são mais dinâmicos e estão mais habituados a jogar, 

devido a essa difusão tecnológica que tivemos. É mais difícil hoje 

deixar uma pessoa de 25 anos sentada do que uma pessoa de 60 

anos, que foi um pouco mais ‘treinada’ para isso e que, pela própria 

idade, está um pouco mais tranquila e disposta a ficar parada. (...) 

O celular dentro de uma sala de aula representa uma disputa de 

atenção com o professor, e o jogo acaba sendo uma ferramenta 

eficiente para prender a atenção dessa pessoa no lugar do celular." 

(Empresa B) 

O interessante do ponto de vista da Empresa B é a argumentação de que muitos de 

seus clientes, sabendo desses estímulos constantes das diversas tecnologias do dia a dia, como 

computadores, celulares e tablets, acabam optando por utilizar um jogo analógico para o 

treinamento, como forma de gerar mais interação, vivência entre os trabalhadores e, 

consequentemente, mais concentração na atividade. Ou seja, para a Empresa B, além do mundo 

do trabalho requerer um trabalhador mais focado e concentrado, pode demandar funcionários 

mais integrados e que saibam interagir entre si não só por meio da tecnologia. Percebe-se que 

essa questão está atrelada ao que já foi discutido anteriormente a respeito da descontração 

pontual, uma vez que, para o entrevistado, o mundo do trabalho busca rupturas de suas rotinas 

para estabilizar emocionalmente seus trabalhadores; ou seja, se as rotinas se basearem em 
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ferramentas digitais e tecnologias, um jogo analógico será capaz de exercer essa função 

interruptiva e chamar mais a atenção deles. 

Para as Empresas C e D (grupo 3), essa questão do foco está vinculada à necessidade 

de se ter adesão no trabalho. Portanto, diz respeito à demanda que as empresas possuem em, 

primeiramente, gerar a participação de seus funcionários com determinado sistema, para então 

fazê-los se concentrarem nele, a fim de exercerem corretamente as atividades requeridas ou 

absorverem com maior eficácia o conteúdo transmitido. Assim como para a Empresa B, em 

conformidade com que afirmam as empresas C e D, a necessidade do foco no mundo do trabalho 

existe principalmente para os jovens, pois, por serem estimulados constantemente pelas mais 

diversas tecnologias no dia a dia, é preciso motivá-los da maneira correta (por meio dos jogos, 

segundo eles) para que seja possível provocar interesse.  

Já para as empresas dos grupos 2 e 4, a necessidade do foco nas empresas também 

acontece pelos inúmeros estímulos que temos nos dias de hoje, provindos dos celulares, das 

diversas redes sociais e da internet; porém essa questão não está atrelada à faixa etária do 

trabalhador, sendo, portanto, algo requerido pelo mundo do trabalho em geral. Analiso que essa 

diferença acontece, porque esses dois grupos são influenciados pelo gamification e, então, têm 

uma visão mais ampla do uso dos jogos nas empresas. Ou seja, enquanto que para os grupos 

anteriores (1 e 3), os jogos são usados para sanar problemas específicos que envolvem 

principalmente os jovens, para os grupos influenciados pelo gamification, essas atividades 

visam influenciar todo o contexto do trabalho, o que engloba tanto os trabalhadores mais novos, 

quanto os mais velhos. Por esse motivo, estes últimos defendem que a concentração no trabalho 

é fundamental para que os trabalhadores consigam absorver de forma divertida as matérias do 

processo de aprendizagem, de modo a serem mais felizes no trabalho (Empresa E), ou 

exercerem com mais empenho as diversas atividades e tarefas laborais, garantindo a motivação 

constante de trabalhar e o aumento da performance dos trabalhadores (Empresas A e F).  

"Eu estou com o computador aberto, o celular do lado e o ‘Ipad’ na 

gaveta. O volume de estímulos que nós temos hoje em dia é muito 

grande, só que o 'hardware' (a cabeça) não mudou. É preciso 

encontrar maneiras para disputar a atenção com todos os outros 

estímulos que as pessoas têm no dia a dia. Quanto mais motivadora 

for a solução de aprendizagem, quanto mais divertida ela for, 

maiores são as chances de se fazer com que essa pessoa preste 
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atenção no que está sendo proposto e não no celular, no ‘Twitter’, 

no ‘Facebook’, etc." (Empresa E) 

Assim, após o entendimento de todo o panorama a respeito das visões sobre o 

mundo do trabalho, percebe-se que, pela ótica do grupo 1, o trabalho atualmente requer não 

somente que seus trabalhadores foquem nos treinamentos da organização, mas também que lhes 

sejam proporcionados momentos de descontração e alívio de suas tensões, com a finalidade de 

que eles possam voltar a exercer suas atividades de uma forma melhor, depois das sessões 

“divertidas” de aprendizagem.  

Já para o grupo 2, o mundo do trabalho também recruta seus funcionários por meio 

de treinamentos e, assim, percebe a necessidade de conquistar o foco dos trabalhadores, para 

que a aprendizagem seja mais eficaz. No entanto, por se tratar de um grupo que sofreu influência 

do gamification, enxerga que os trabalhadores devem estar felizes para trabalhar melhor, o que 

pode, segundo a entrevistada, ser proporcionado pelo jogo, durante essas situações de educação 

corporativa. 

O grupo 3 já tem uma visão mais conservadora a respeito do trabalho, uma vez que 

o principal aspecto que analisa é a necessidade de controlar mais eficientemente os 

trabalhadores, mapeando-os e avaliando seus pontos fortes e fracos, o que está atrelado ao 

próprio mundo digital em que trabalham. Para justificar essa visão, argumentam que as 

empresas precisam de adesão de seus funcionários às ferramentas digitais (jogos) e 

concentração para interagir com elas, pois, caso contrário, o controle deixaria de ser eficaz, 

pois, a princípio, os sistemas são capazes de monitorar algo somente quando há interação dos 

usuários.  

Por fim, o grupo 4 é constituído por empresas com a mesma visão do que a dos 

grupos 2 e 3, pois constroem uma imagem do trabalho que requer a motivação dos 

trabalhadores, porém não pela felicidade e pelo bem-estar em si, mas pelo aumento de 

produtividade, controle e resultado que essa satisfação pessoal dos trabalhadores pode 

proporcionar. Assim, avalia que o recrutamento dos trabalhadores ocorre pelo seu engajamento 

com todo o contexto do trabalho e, por isso, requer foco e concentração deles. Para resumir, o 

quadro a seguir mostra as relações expostas até aqui: 
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Tabela 6 - Discursos sobre o mundo do trabalho 

 
Recrutamento e integração Excitação e controle 

Foco e 

concentração 

GRUPO 
Treina-

mento 

Ade-

são 
Engajamento Controle Divertimento  Felicidade Foco 

1) Jogos 

analógicos 
X     X X   X 

2) Jogos 

analógicos + 

Gamification 

X     X  X X X 

3) Jogos 

digitais 
  X   X     X 

4) Jogos 

digitais + 

Gamification 

  X X X   X X 

Fonte: tabela de autoria própria. 

 Os jogadores 

Toda a visão a respeito do mundo do trabalho exposta está articulada às próprias 

características do trabalhador para quem os jogos são desenvolvidos. Isto é, para as 

entrevistadas, as demandas mencionadas anteriormente nas empresas existem exatamente 

porque os próprios trabalhadores têm características próprias que condicionam 

comportamentos, habilidades e conhecimentos que precisam ser alterados (por meio dos jogos). 

Dessa forma, foram identificadas as categorias que retratam esse discurso das empresas 

entrevistadas que são: 1) a figura do trabalhador; 2) as gerações de jogadores; 3) subjetividade 

e interesse. 

3.4.1. A figura do trabalhador 

Para iniciar a construção da imagem do trabalhador “jogador”, parto inicialmente 

da discussão referente à forma como todos os entrevistados se referem aos trabalhadores nas 

empresas, assim como as palavras que utilizam, haja vista tais expressões simbolizarem práticas 

das empresas entrevistadas a respeito do assunto; ou seja, maneiras pelas quais enxergam, 

mesmo que inconscientemente, qual é a figura do trabalhador no contexto do trabalho.  
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Em primeiro lugar, todos os grupos pesquisados se referem, durante seus discursos, 

aos funcionários de uma empresa como “colaboradores”, não como trabalhadores, e, ao utilizar 

tal expressão para designá-los, estão desvinculando-os de qualquer conotação exploratória e 

alienadora do trabalho, uma vez que os enxergam como pessoas que colaboram, juntos, para 

alcançarem os objetivos de uma organização. Assim, quando os grupos entrevistados constroem 

a imagem do mundo do trabalho que recruta seus funcionários por meio do treinamento, da 

adesão e do engajamento, estão também entendendo que esses trabalhadores, ao serem 

recrutados, precisam se integrar à organização para buscar, conjuntamente, as metas traçadas. 

Essa imagem é ainda mais explícita no grupo 4, que identifica uma necessidade latente de os 

“colaboradores” se engajarem com suas empresas e com o seu trabalho, “vestindo a camisa” da 

empresa e dando o seu melhor em prol de toda a organização. 

Em segundo lugar, além de se referirem aos “colaboradores”, todas as empresas 

entrevistadas os designam constantemente como “pessoas”. Novamente, para justificar a 

utilização de seus produtos (jogos) dentro do contexto do trabalho, as entrevistadas constroem 

uma imagem do mundo do trabalho mais “humanizado” e mais próximo ao ambiente do lazer, 

onde as pessoas tendem a ser mais satisfeitas (mesmo aquelas que evidenciam em seus discursos 

as conotações de controle, como é o caso das empresas do grupo 2). 

3.4.2. As gerações de jogadores 

Tal categoria diz respeito à relação da geração dos trabalhadores e como a utilização 

dos jogos está atrelada a uma idade idealizada. Enquanto para as empresas do grupo 1 e 3 há 

uma imagem dos trabalhadores mais jovens, para os grupos 2 e 4, a idade dos trabalhadores não 

é determinante para justificar a utilização de jogos no contexto empresarial, porém a influencia. 

Tratando inicialmente dos grupos que possuem uma imagem do trabalhador mais 

jovem, para a Empresa B (grupo 1), o perfil de trabalhador brasileiro é muito mais jovial com 

relação a outros países, o que favorece a adoção de jogos (de maneira geral) no ambiente de 

trabalho. Como dito pela própria empresa, há uma carência de treinamentos direcionados aos 

mais jovens, embora haja necessidade em treiná-los e fazer com que eles aprendam mais 

rapidamente. Assim, se percebe que, para esse grupo, o mundo do trabalho demanda alguém 

sem estresse, descontraído, focado e concentrado, pois esse trabalhador essencialmente é 

alguém jovem, que precisa ainda aprender como exercer as suas tarefas. Esse direcionamento 

se deve ao fato de que os mais velhos dentro das empresas tendem a ter mais experiência para 
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exercer as funções para as quais os treinamentos estariam sendo desenvolvidos, o que, portanto, 

os deixariam de fora da utilização dos jogos, uma vez que, para a Empresa B, tais atividades 

são direcionadas exclusivamente ao momento dos treinamentos. 

Já para as Empresas C e D (grupo 3), a idade dos trabalhadores está também 

vinculada à questão da falta de foco dos jovens, proveniente da utilização de diversas 

tecnologias no dia a dia e do estímulo constante; porém, além disso, a imagem desse trabalhador 

é jovial, por causa das aptidões que esse público demonstra num ambiente digital: foco principal 

de desenvolvimento desse grupo de empresas (jogos digitais). Para esse grupo, os jovens são 

dinâmicos e aderem mais facilmente às tecnologias interativas (digitais), pois estão 

frequentemente em múltiplas telas no seu dia a dia: no celular, no tablet, no computador e na 

TV, às vezes, simultaneamente.  

"Esse fenômeno tem muito a ver com a geração atual, pois é difícil 

deixá-la focada em algo pelo qual não tenha interesse, já que elas 

dispersam facilmente. (...) os jovens se interessam por plataformas 

mais interativas e dinâmicas, principalmente, pois consomem a 

internet de todas as maneiras e ainda em múltiplas telas.” (Empresa 

D) 

Já para os grupos que foram influenciados pelo gamification (grupo 2 e 4), os jogos 

dentro de empresas podem ser utilizados para qualquer público, porém algumas adaptações 

devem ser levadas em consideração, uma vez que um jovem apresenta comportamentos e 

preferências distintas de uma pessoa mais velha.  

Como vimos, a Empresa E (grupo 2) tem uma visão a respeito do mundo do trabalho 

e do trabalhador bastante apologética em relação à utilização dos jogos e da promoção de 

felicidade no contexto laboral. Ou seja, para a empresa, o trabalhador contemporâneo não deve 

necessariamente ser jovem, mas sim, ser feliz. Assim, defende que há formas diferentes para 

desenhar jogos, de acordo com o público. No entanto, a diversão inerente a tais atividades é 

requerida por todos, independentemente da idade. Para ilustrar essa questão, a entrevistada 

inclusive utiliza conceitos elaborados por Huizinga para sustentar seu ponto de vista, 

valorizando o produto que vende (jogos) para qualquer tipo de público. Nota-se que, 

diferentemente da Empresa B, que também trabalha com treinamentos corporativos, para a 

Empresa E, a aprendizagem está voltada para todos da organização, o que pode ser explicado 
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pelo fato de ser uma das empresas influenciadas pelo gamification; ou seja, considera os jogos 

um trampolim para a plena felicidade dos trabalhadores e não para sanar um problema pontual 

da organização.  

“As pessoas jogam porque é divertido, e diversão é uma coisa que 

não tem faixa etária. Desde que o mundo é mundo, os jogos estão 

presentes nas civilizações de maneiras diversificadas, como o 

próprio Huizinga defendeu em seu livro, ‘Homo Ludens’.” (Empresa 

E) 

Tanto a Empresa F quanto a Empresa A (grupo 4), semelhantemente à Empresa E, 

argumentam que o trabalhador “jogador” pode ser tanto uma pessoa mais velha, quanto uma 

pessoa mais nova. O que altera é a forma que o jogo assume conforme o público a que se 

destina. E, diferentemente do grupo 2, que vê nos jovens uma propensão maior para o ambiente 

digital, o grupo 4 reconhece que não é somente essa questão que influencia a adoção de jogos 

nas empresas, mas o fato de que, naqueles, comportamentos e hábitos foram propostos pelos 

jogos digitais desde a infância. Por isso, são mais receptivos à utilização dessas ferramentas no 

contexto de trabalho, inclusive, trabalhando melhor. Assim, os jovens são, para esse grupo, 

mais aptos à utilização dos jogos, embora não exclua os demais. 

"É mais fácil se ter mais afinidade em uma geração y, do que em 

gerações mais antigas, mas o “gamification” existe para todo 

mundo. O jogo existe para qualquer pessoa, que pode ser um senhor 

de 80 anos, um CEO de 30 anos, ou um pessoal bastante novo e 

antenado. Para todos eles existe um jogo. No entanto, a justificativa 

de que os mais novos tendem a ter uma ligação mais direta com esse 

mundo lúdico e virtual é que eles cresceram nesse ambiente de jogos 

digitais. Hoje estão em posições de importância dentro das 

empresas e se arriscam em inovar e construir dentro do trabalho os 

ambientes, aos quais estavam habituados durante a sua infância.” 

(Empresa F) 

Complementando a visão desse grupo, a Empresa A, por ser a empresa mais antiga 

de todas, possui ainda uma abordagem mais crítica com relação ao trabalhador e aos jogos, já 
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que diz haver, além de um hábito maior dos mais jovens, um preconceito por parte dos mais 

velhos em relação ao uso de jogos no ambiente de trabalho, por considerá-lo infantil. Assim, 

apesar de também defender a ideia de que existe um jogo para cada perfil de trabalhador, não 

promove seus produtos como se fossem jogos para evitar resistência dos trabalhadores mais 

velhos, mas sim, como ferramentas de engajamento, pois, dessa forma, ambos os públicos 

interagem mais facilmente com o sistema. Ou seja, para a empresa, os mais velhos são mais 

críticos em enxergar como os jogos podem ajudá-los em seu trabalho, diferentemente dos mais 

novos, que, segundo as Empresas A e F, os veem como forma de se motivarem no ambiente 

laboral. É importante destacar que, diferentemente de todas as empresas entrevistadas, a 

Empresa A foi a única que considerou a existência de possíveis barreiras contrárias à adoção 

de jogos no ambiente de trabalho, o que acontece por causa de sua maior maturidade no mercado 

e criticidade sobre alguns temas. 

3.4.3. Subjetividade e interesse 

Nesta categoria será discutido como algumas empresas avaliam os trabalhadores de 

uma forma mais subjetiva, como quem possui desejos próprios que devem ser atendidos para 

que possam trabalhar bem. Como observamos no tópico a respeito do mundo do trabalho, todas 

as empresas encaram os trabalhadores como sendo desfocados, caso não tenham o seu interesse 

atendido. Ou seja, reputam que, por isso, os trabalhadores precisam de motivações e estímulos 

que os incentivem a agir. Assim, para o grupo 1, esse desinteresse se dá somente no contexto 

do treinamento; para o grupo 3, isso ocorre com os sistemas da empresa; para os grupos 2 e 4, 

tal comportamento está vinculado a todo o contexto do trabalho. 

Para a Empresa B (grupo 1), os trabalhadores jovens são desfocados e 

desestimulados no trabalho, o que acaba comprometendo a eficácia dos treinamentos 

corporativos, porquanto não haja interesse por parte deles em participar e interagir. Dessa 

forma, reconhece que, se o mundo do trabalho requer de seus funcionários foco para que 

absorvam o conteúdo dos treinamentos, os trabalhadores necessitam de estímulos e de diversão 

para que relaxem das rotinas do trabalho e possam aprender algo que os ajudará com seus 

afazeres.  

Já para as Empresas C e D (grupo 3), os jovens também são caracterizados por essa 

falta de foco em suas atividades no trabalho, porém essa condição está relacionada à falta de 

participação e “adesão” que eles demonstram em m relação às ferramentas digitais do trabalho. 
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Assim, como visto anteriormente, as empresas desse grupo têm uma visão mais conservadora 

e controladora a respeito do trabalho, porém reconhece que o os trabalhadores necessitam ser 

estimulados para conseguirem se concentrar em algo e interagir com as ferramentas digitais 

(jogos de treinamentos, ou de processos, por exemplo) para que, então, seja possível mapeá-

los. Assim, mesmo que não tenham uma visão apologética do mundo do trabalho, como têm as 

empresas mostradas a seguir, levam em consideração em seus discursos um trabalhador 

desinteressado com seu trabalho e que necessita de motivação constante para realizar alguma 

tarefa.  

Como vimos nos tópicos anteriores, para os grupos 2 e 4 a visão é mais pautada na 

própria subjetividade do trabalhador, ou seja, o enxergam como uma “pessoa” que precisa ser 

feliz para trabalhar, tamanho é o seu desinteresse pelo trabalho atual. 

Desse modo, a Empresa E (grupo 2) se baseia inicialmente no contexto de 

treinamentos, como a própria Empresa B, porém, em decorrência da proximidade maior com o 

gamification, seu ponto de vista engloba o mundo do trabalho todo, a partir desses treinamentos. 

Para a empresa, o trabalhador desfocado não é exclusivamente jovem, e a sua concentração, por 

meio do divertimento, nos processos de aprendizagem da empresa é o caminho para que estejam 

sempre felizes no trabalho. Nota-se que essa “pessoa”, para a Empresa E, necessita ser feliz 

para conseguir trabalhar e, portanto, o seu desinteresse atual com os treinamentos reflete, para 

a empresa, todo o âmbito do contexto laboral.  

Por outro lado, para as Empresas A e F (grupo 4), semelhantemente ao grupo 2, a 

desatenção e o desinteresse dos trabalhadores existem em todo o âmbito do trabalho e, dessa 

forma, precisam estar satisfeitos para que possam exercer suas atividades com eficiência. E, 

igualmente ao grupo 3, os trabalhadores necessitam de motivação e estímulos constantes para 

que se empenhem em alguma atividade. No entanto, para a Empresa A, existe uma questão 

sendo posta, isto é, a de que, se uma empresa não conseguir fazer com que seu trabalhador 

esteja “feliz” no trabalho, ela correrá o risco até de perdê-lo para outra empresa. Para a 

entrevistada, há necessidade de reter talentos dentro das organizações, problema que deve ser 

solucionado, pois um trabalhador feliz será fiel à empresa e, portanto, lhe dará mais resultados. 

Assim, a Empresa A produz a imagem muito mais totalizante de um trabalhador desinteressado 

em todo lugar em que trabalha, o qual precisa se identificar com a empresa para exercer sua 

função; caso contrário, ele mesmo poderá sair da organização, voluntariamente.  
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Para a empresa que produz jogos, o que existe hoje são pessoas insatisfeitas com 

seu trabalho e infiéis a ele, cabendo à organização saber motivá-los, apresentando-lhes desafios 

que lhes tragam mais felicidade, para serem trabalhadores fiéis e engajados com sua empresa.  

"Às vezes, as pessoas mudam de emprego apenas para buscar algo 

que as deixe mais felizes, não raro abandonando salários mais altos 

para fazer algo que lhes dê prazer e de que goste.” (Empresa A) 

Entretanto, comparando as duas empresas do grupo, como vimos anteriormente, a 

Empresa A representa a empresa mais antiga entrevistada e, por mais que concorde com a 

necessidade de os trabalhadores serem felizes, tamanho o seu desinteresse, não atribui aos jogos 

toda a responsabilidade disso, dizendo que eles apenas funcionam para trazer mais “leveza” às 

atividades rotineiras. O que é diferente para a Empresa F, que confere aos jogos toda a 

capacidade de proporcionar tal sentimento no trabalho. 

Dessa forma, após o entendimento de todo o panorama a respeito das visões sobre 

trabalhador, percebe-se, inicialmente, que todas as empresas os idealizam como “pessoas” e 

“colaboradores”, o que pode ser ainda mais evidenciado quando os tratam como alguém com 

satisfações e desejos próprios que precisam ser supridos no contexto do trabalho para que 

consigam se motivar e trabalhar de forma melhor. 

Para os grupos 1 e 3, a imagem do trabalhador é de alguém jovem que demonstra 

desinteresse e desatenção em relação aos processos de treinamento da empresa (Empresa B), 

ou com toda e qualquer ferramenta digital que possui um conteúdo a ser passado, ou um 

processo a ser seguido (Empresas C e D). Para esses grupos, a desatenção e o desinteresse no 

trabalho acontecem por causa de diversos estímulos que os jovens sofrem durante todo o dia, 

decorrentes das tecnologias e da internet, o que compromete a sua concentração com as 

atividades do trabalho. 

Já para os grupos 2 e 4, por serem mais influenciados pelo gamification, 

argumentam que o desinteresse e a falta de foco não são exclusivos dos jovens, uma vez que a 

abrangência dessa desmotivação gera infelicidade no trabalho e está vinculada a todo o seu 

âmbito (mesmo que a partir de uma atividade específica, como é o caso da Empresa E, que 

projeta a felicidade do trabalho a partir dos treinamentos). Para a Empresa A, essa infelicidade 

acaba sendo tão grande que a necessidade de manter os trabalhadores felizes no trabalho é 

crucial para retê-los, fazendo deles “pessoas” infiéis. 
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Nota-se que a imagem do trabalhador construída pelas empresas sofre uma 

modificação no que diz respeito à motivação no trabalho: enquanto as empresas que não foram 

influenciadas pelo gamification enxergam o trabalhador apenas como uma “pessoa desfocada”, 

aquelas que foram influenciadas, acreditam que essa “desatenção” gera “desinteresse” que, por 

sua vez, transforma o trabalhador em alguém “infeliz” e, inclusive, “infiel”, caso essa 

infelicidade não seja tratada. O quadro a seguir resume toda essa exposição: 

 

Tabela 7 - Discursos sobre o trabalhador 

 
Figura do 

trabalhador 
As gerações de jogadores Subjetividade e interesse 

GRUPO Pessoas 
Trabalhador 

jovem 

Qualquer 

trabalhador 

Desfocado e 

desinteressados 
Infeliz Infiel 

1) Jogos 

analógicos 
X X  X   

2) Jogos 

analógicos + 

Gamification 

X  X X X  

3) Jogos digitais X X  X   

4) Jogos digitais 

+ Gamification 
X  X X X X 

Fonte: tabela de autoria própria. 

 Os jogos como ferramentas de socialização 

Após entender melhor a posição das empresas que produzem os jogos, como elas 

avaliam seus clientes (as organizações que implantam os jogos) e também os usuários dessas 

atividades, ou seja, os trabalhadores, exponho neste tópico como elas constroem os jogos à 

maneira de solucionar tudo aquilo que, para elas, o mundo do trabalho requer e que é desejado 

pelos trabalhadores. Tanto a imagem que fazem do ambiente do trabalho como a do trabalhador 

são decorrentes de como os jogos são construídos e idealizados, pois só dessa forma se 

justificam. Dito de outra maneira: tanto o mundo do trabalho como o trabalhador são 

construções imaginárias mediadoras da produção dos jogos como necessidade. Portanto, ao 

falarem a respeito do mundo do trabalho e do trabalhador, as desenvolvedoras estão falando 
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menos do que são, efetivamente, e mais do que precisam ser para se constituírem num ambiente 

propício para os jogos, que retratam o centro de toda a articulação dos discursos.  

Assim, de forma geral, para essas empresas, o trabalhador de hoje é uma “pessoa” 

com desejos e motivações próprias, que precisa de direcionamentos e treinamentos, alguém 

jovem, desfocado, desinteressado, infeliz e infiel em relação ao seu trabalho. E para elas, é a 

partir dos jogos que o mundo do trabalho vai conseguir transformar esse trabalhador e ter as 

suas necessidades supridas de: treinar seus funcionários; gerar adesão às tecnologias 

corporativas; fomentar engajamento e foco dos trabalhadores; ter maior controle dos 

funcionários; e proporcionar um ambiente divertido, agradável e que promova a felicidade dos 

empregados para retê-los. Ou seja, ao atribuir aos jogos características que lhes são próprias, as 

desenvolvedoras de jogos mostram sua visão de como esses jogos podem contribuir para 

mudanças comportamentais e para a internalização de habilidades, isto é, para os processos de 

socialização no trabalho. No entanto, como já vimos, cada empresa está articulada à sua posição 

no mercado e à sua própria visão do mundo do trabalho e do trabalhador, o que influencia o 

contexto para justificar a promoção de seus próprios produtos. 

Sob essa ótica, considerando o que as empresas expuseram sobre quais elementos 

compõem a construção de um jogo, podemos resumidamente dividi-los em seis categorias: 1) 

objetivos e regras; 2) diversão e o elemento lúdico; 3) recompensas e prêmios; 4) feedbacks; 5) 

desafios e reconhecimento; e 6) autonomia. 

3.5.1. Objetivos e regras 

A questão do controle social dentro do contexto laboral está presente, de forma sutil 

para algumas ou mais explícita para outras, na idealização do trabalho para todas as empresas 

entrevistadas, que é representado pelo objetivo pelo qual o jogo é inicialmente projetado, 

variando de treinamento, para adesão ou engajamento.  

Dessa forma, tanto para a Empresa B (grupo 1) quanto para a Empresa E (grupo 2), 

o jogo só é adotado quando seus clientes detêm processos, treinamentos e objetivos muito bem 

claros, pois, na sua visão, o jogo funciona como um acessório para facilitar a absorção do 

conteúdo a ser transmitido. Percebe-se que tanto os objetivos quanto as regras do jogo estão 

condicionados a um material preexistente da organização compradora da ferramenta que, 

portanto, são incorporados na atividade de uma maneira mais lúdica, envolvendo os 
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trabalhadores em uma situação divertida por um momento pontual dentro do horário de 

trabalho. No entanto, para a Empresa E, além dessa maneira de se aplicarem os jogos (que a 

entrevistada chama de gamification de conteúdo), há outra forma distinta de utilizá-los para 

treinamentos: o gamification de estrutura. Enquanto a primeira maneira se refere à alteração do 

próprio conteúdo do treinamento, transformando-o por completo em um jogo, a segunda forma 

diz respeito à aplicação de elementos de jogos para alterar a própria estrutura na qual o conteúdo 

será passado (como atribuir pontos para os trabalhadores quando acertam alguma pergunta, sem 

mexer no conteúdo, por exemplo). Assim, para a entrevistada, nessa segunda maneira, os jogos 

deixam de incorporar as regras e objetivos do treinamento para criar outras novas, permitindo 

inserir elementos de jogos em outros contextos sem precisar efetivamente construir um jogo 

completo, propriamente dito92.  

“’Gamification’ é a utilização de pensamento e elementos de 

‘games’ em contextos de ‘não-games’.” (Empresa E) 

Já para as empresas dos grupos 3 e 4, a imagem do mundo do trabalho está 

vinculada à ideia da performance (grupo 4) e monitoramento (grupo 3 e 4) dos trabalhadores, 

e a presença dos objetivos e das regras nos jogos servem para sanar essa demanda e mensurar 

o desempenho e o comportamento deles. Como foi visto durante este capítulo, as empresas 

voltadas ao ambiente digital projetam no trabalho uma necessidade muito maior em monitorar 

os empregados do que os demais grupos entrevistados, o que só pode acontecer, para as 

empresas, por meio da adesão dos funcionários com as ferramentas digitais e da interação que 

têm dentro de um sistema regido por regras, que, por sua vez, identifica quais comportamentos 

se enquadram mais adequadamente ao objetivo que a empresa traçou. Além disso, para a 

Empresa F, que é influenciada pelo gamification, ao mesmo tempo que constrói uma imagem 

do mundo do trabalho que requer mais resultados, defende que a questão da falta de motivação, 

de interesse e de foco dos trabalhadores está relacionada à falta de regras, objetivos e processos 

claros da empresa, o que não permite que possam visualizar o seu progresso dentro da 

organização e que, para a entrevistada, pode também ser suprido por meio dos jogos93.  

                                                 
92 Essa diferenciação foi discutida no segundo capítulo, quando diferenciei os serious games, dos simulators e dos 

processos de gamification. Assim, o que a entrevistada chama de gamification de conteúdo está relacionado aos 

serious games, enquanto que o gamification de estrutura está mais próximo ao que Herger (2014) definiu 

propriamente como gamification e, portanto, possui características semelhantes às defendidas pelo autor. 
93 Essa questão está relacionada a uma espécie de objetivação das relações do trabalho, a qual as metas, as regras 

e os processos ficam visíveis em telas de computador para que o usuário consiga visualizar com clareza onde ele 
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Dessa forma, percebe-se que a presença de regras e objetivos dentro dos jogos visa 

suprir uma necessidade de controle idealizada pelas entrevistadas a respeito do mundo do 

trabalho. E, por mais que essa ideia esteja atrelada a todos os tipos de jogos, o propósito de 

controle nos jogos digitais (grupo 3 e 4) é muito maior e ocorre devido à construção de um 

sistema computacional que permite maior rastreabilidade e armazenamento de dados dos 

jogadores94. 

3.5.2. Diversão e o elemento lúdico 

A diversão presente nos jogos de entretenimento convencionais, que foram 

discutidos no primeiro capítulo desta dissertação, está presente nos discursos das empresas que 

produzem jogos analógicos (grupos 1 e 2), o que evidencia o posicionamento delas a respeito 

de um mundo do trabalho que exige mais divertimento, descontração (Empresa B) e felicidade 

(Empresa E) de seus trabalhadores. Em contrapartida, a utilização da palavra “lúdico” para 

qualificar os jogos no contexto de trabalho, feita tanto pela Empresa D (grupo 3) quanto pela 

Empresa A (grupo 4), tem uma conotação muito mais coercitiva do que efetivamente divertida 

(mesmo que esteja presente), o que relaciona essa questão à própria visão mais controladora 

das empresas que produzem jogos digitais de forma geral. 

Para a Empresa B (grupo 1), esse caráter divertido dos jogos está atrelado 

exatamente aos momentos de ruptura que proporcionam no contexto do trabalho, pois tem a 

finalidade de aliviar as tensões dos trabalhadores durante um momento pontual, para que 

possam exercer suas funções posteriormente (mais relaxados e com mais conhecimento, pois 

esses jogos tratam de assuntos relacionados a um determinado treinamento). Para o 

entrevistado, o que proporciona esse divertimento nos trabalhadores (que são jovens) é o seu 

caráter nostálgico, uma vez que os jogos analógicos estão bastante ligados à infância das 

pessoas, primeiro, porque antigamente não havia muitos jogos populares digitais e, segundo, 

pois é uma atividade barata e acessível. 

                                                 
deve ir e onde ele está nesse momento. Assim, para a Empresa F, isso faz com que o trabalhador se motive no 

trabalho, pois entende de forma mais clara quais são as “regras do jogo”. 
94 Aqui, percebe-se a característica de “manipulação das informações” que foi citada no primeiro capítulo desta 

dissertação, referente ao universo dos jogos digitais em comparação aos analógicos, que diz respeito à capacidade 

de esses ambientes digitais armazenarem e manipularem informações, garantindo todo um histórico e progresso 

dos usuários.  
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“Tabuleiros, dados, cartas, peões e outros elementos de jogos físicos 

são nostálgicos e remetem à infância das pessoas. As gerações vão 

passando e quase todo mundo passou por essa experiência dos jogos 

de tabuleiro, devido principalmente ao fato de serem uma forma de 

lazer barata e acessível. Esses jogos podem ter a característica de 

‘found memories’, na qual as pessoas gostam daquilo porque traz 

uma lembrança agradável.” (Empresa B) 

Já para a Empresa E (grupo 2), essa diversão está diretamente relacionada com a 

felicidade dos empregados e, portanto, enxerga os jogos não como uma forma simples de 

ruptura das rotinas laborais, mas como uma forma de transformação do trabalho por meio de 

elementos de jogos que façam com que o funcionário brinque consigo mesmo. Nota-se que, 

complementando toda a visão dessa empresa exposta neste capítulo, a Empresa E supervaloriza 

os jogos e os próprios momentos de treinamentos nos quais são utilizados, ao conceber a essas 

situações total capacidade de proporcionar alegria e prazer para todo o âmbito do trabalho; o 

que acontece, em virtude de sua proximidade com o gamification e a sua fundação mais recente 

no mercado.  

“A simples utilização de um elemento de jogo, como estipular uma 

contagem regressiva, faz com que você brinque consigo mesmo, 

pense, foque suas energias naquele assunto e busque o resultado de 

uma forma mais eficiente do que se esse elemento não estivesse 

presente.” (Empresa E) 

Para as Empresas D e A (grupos 3 e 4), o elemento “lúdico” contido nos jogos 

convencionais tem a finalidade de fazer com que o jogador abstraia da realidade para emergir 

em determinada tarefa sob um estado de concentração máxima. E tal finalidade também pode 

ser utilizada no contexto do trabalho. Ou seja, a imagem construída por esses grupos a respeito 

de um trabalhador desfocado e desinteressado é suprida pela qualidade “lúdica” e de abstração 

dos jogos (provando mais uma vez que uma coisa está articulada a outra). Percebe-se que, na 

visão das empresas, os jogos acabam tendo a finalidade de fazer com que o trabalhador 

enxergue o seu próprio trabalho de forma mais agradável, o que, segundo as empresas, motiva 

a ação, pois ele vai fazê-la com mais afinco. Assim, para ambas as empresas o mundo do 

“lúdico” é muito maior que o do próprio jogo e, portanto, abarca toda e qualquer ferramenta 
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que tenha essa finalidade de abstração da realidade entediante para imersão em uma nova, mais 

motivadora.  

“Lá fora é ‘gamification’, mas trazendo esse conceito para cá, o 

nome certo seria ‘ludificação’. Ele consiste em transformar o 

conteúdo de um treinamento, um projeto que envolva ensino, ou um 

processo da empresa, em algo mais lúdico.” (Empresa D) 

Em complemento, 

“Não necessariamente devemos ir até os jogos para trazer o 

“gamification”, mas sim no ambiente do lúdico, que é muito mais 

abrangente (...) (o jogo) possui certo poder de fazer com que as 

pessoas entrem em condição de concentração máxima em uma 

determinada atividade, por meio de elementos lúdicos que engajam 

a pessoa de uma tal maneira capaz de fazê-las abstrair as coisas que 

estão ao seu redor.” (Empresa A) 

Para as produtoras de jogos analógicos, a diversão está atrelada aos jogos muito 

mais pelo seu caráter de libertação das rotinas para alívio de tensões (Empresa B) e promoção 

de felicidade (Empresa E), mesmo que isso tenha uma intenção controladora; para as que 

produzem jogos digitais, o “lúdico” está condicionado muito mais ao caráter coercitivo presente 

nos jogos, apesar de ter intenções de tornar a atividade mais agradável para conseguir chamar 

a atenção do trabalhador. Analisando os discursos, observa-se que, para os primeiros grupos, a 

diversão deve vir antes do controle; para os segundos, isso se inverte.  

3.5.3. Recompensas e prêmios 

A utilização de recompensas para estimular e incentivar os trabalhadores a fazerem 

algo desejado pela empresa é um elemento presente nos jogos para as empresas dos grupos 2, 

3 e 4, estando ausente somente na Empresa B, devido ao seu contexto de utilização dos jogos 

como uma forma de diversão pontual para os trabalhadores, o que, para o entrevistado, é uma 

característica suficiente para manter o foco e a atenção de seu público. 
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Para as Empresas C e D (grupo 3), a questão da recompensa está vinculada ao 

estímulo, para que o usuário participe do jogo como forma de gerar adesão ao que está sendo 

proposto por meio da ferramenta (que pode ser um treinamento, processo ou qualquer atividade 

da organização). Assim, para esse público, o oferecimento de estímulos é o suficiente para que 

os trabalhadores foquem no sistema e se interessem por ele, mantendo interações constantes 

que serão utilizadas para monitorar e mapear seus comportamentos pela empresa contratante.  

“Quando se criam mecanismos motivacionais, há um estímulo para 

as pessoas participarem efetivamente, pois elas poderão ganhar 

alguma coisa, sejam pontos, ou simplesmente um certificado. O 

usuário acaba levando a sério a atividade, pois terá uma 

recompensa lá na frente.” (Empresa C) 

Já para as empresas que foram influenciadas pelo gamification, Empresas E, A e F 

(grupos 2 e 4), a ideia por detrás da recompensa é a mesma, porém se baseiam em uma 

metodologia que reconhece diferentes formas de motivar os usuários antes de selecionar as 

recompensas que possam lhes instigar mais interesse. Ou seja, ao invés de enxergar os 

trabalhadores como uma massa homogênea movida por estímulos e premiações fixas, partem 

de um estudo a respeito do perfil dos trabalhadores e de suas possíveis motivações. A fim de 

usá-las como artifício para deixá-los mais felizes, enquanto um determinado objetivo 

organizacional é alcançado. Diferentemente do grupo 3, para as entrevistadas, a noção de 

recompensa não necessariamente está atrelada a algo extrínseco (como dinheiro, prêmios e 

pontos, por exemplo), podendo estar relacionada também a coisas intrínsecas, como algum 

sentimento, ou emoção provinda de alguma situação (como um sentimento de vitória e êxtase 

após uma competição, ou a de satisfação e altruísmo após ajudar alguém dentro do jogo). Dessa 

forma, como dito no tópico anterior a respeito do mundo do trabalho, nota-se que a felicidade 

defendida por esses grupos de empresas influenciados pelo gamification provém diretamente 

de recompensas que essas pessoas podem ganhar com suas ações e, portanto, está condicionada 

a uma espécie de obediência à experiência que foi desenhada anteriormente. 

“Quando desenhamos um projeto, de maneira geral, entendemos um 

determinado problema, vamos atrás dos comportamentos das 

pessoas que estão por detrás dele, traçamos perfis extremos e, então, 

buscamos uma solução (...) Essas análises partem de uma 
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verificação em profundidade e mapeamento das personas dos 

usuários, na busca de entender os seus comportamentos, suas 

motivações e seus hábitos (...) Tratando ainda desses 

comportamentos, é importante encontrar os motivos que estão por 

detrás deles e, quando se consegue a sua exposição, de 

insatisfações, ou satisfações de algo, consegue-se sugerir coisas 

novas que vão atender a essas motivações e, consequentemente, 

criar novos comportamentos desejáveis.” (Empresa A) 

Em complemento, 

“O que move essa pessoa? Ela é competitiva? Ela é movida por um 

espírito altruísta o qual tem vontade de contribuir com as pessoas e 

jogar socialmente? Ou ela é individualista, competitiva, em busca 

de resultados para ela mesma? O segredo consiste em entender mais 

que o jogador, mas o ser humano que está ali por trás do jogo." 

(Empresa E) 

3.5.4. Feedbacks 

A qualidade de feedbacks foi citada unicamente pelos grupos 3 e 4 e com o mesmo 

significado que expus no primeiro capítulo desta dissertação, quando mostrei as características 

dos jogos de entretenimento, no entanto, com um foco muito mais voltado à aprendizagem de 

algo no contexto do trabalho. Assim, o sentido que ambos os grupos atribuíram aos feedbacks 

se refere a reações por estímulos que concretizam a interação do trabalhador com o jogo, os 

quais funcionam como reforços positivos, ou negativos, que condicionam os comportamentos 

dos “jogadores” dentro da atividade. Nota-se que esse elemento só está presente no discurso 

das empresas que trabalham com jogos digitais e está atrelado, pois, à automação em tempo 

real das reações e respostas às interações que esses sistemas construídos permitem. Nesse caso, 

para as empresas constituintes dos grupos 3 e 4, o que diferencia um feedback de uma 

recompensa é que o primeiro tem a finalidade de mostrar se a pessoa está percorrendo um 

caminho certo, ou não (se está se comportando conforme a empresa gostaria, ou não); enquanto 
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que o segundo é um alvo que deve ser conquistado ao término de uma situação ou experiência 

(uma vitória ou um prêmio, por exemplo).95 

Dessa forma, para as Empresas C e D (grupo 3), os feedbacks presentes na estrutura 

dos jogos digitais permitem que o jogador reconheça se suas atitudes e decisões estão de acordo 

com as esperadas pela empresa, e se estão contribuindo para o seu aprendizado. Dessa maneira, 

para essas empresas, além desses estímulos possuírem um caráter de orientação e mostrarem ao 

trabalhador o progresso que estão tendo em determinado treinamento, ou atividade, servem 

também como informação para controle e monitoramento por parte dos gestores, que podem 

avaliar o desempenho de cada usuário dentro do sistema.  

“Cria-se um ambiente para ele aprender errando, pois ele erra e 

tem um ‘feedback’, diferente do que poderia acontecer na vida real. 

Quando um vendedor perde uma venda para um cliente na vida real, 

dificilmente ele dará um ‘feedback’ sobre o que ele errou e o que 

acertou. Simplesmente, vai declinar da proposta. Já no jogo, 

apareceria o que aconteceu de errado e instruiria a pessoa a 

melhorar.“ (Empresa C)96 

Percebe-se que, para a Empresa C (grupo 3), a ideia de feedbacks está vinculada a 

um ambiente de experimentação e não se trata da realidade propriamente dita, mas sim, de um 

ambiente de simulação construído para que o usuário teste suas habilidades antes de poder 

realmente praticá-las no trabalho. O que já é diferente para o grupo 4. 

Para as Empresas A e F (grupo 4), o conceito de feedback é o mesmo, porém, por 

defenderem uma imagem do mundo do trabalho que requer engajamento de seus trabalhadores, 

atrelam esse conceito ao âmbito de todo o contexto do trabalho. Assim, para eles, esses 

estímulos têm por finalidade, além de orientar, motivar os trabalhadores com o seu trabalho 

todo, permitindo que possam visualizar o seu progresso ao atingirem os resultados esperados 

da organização. Porém, como dito anteriormente, para a Empresa F, essa motivação só passa a 

                                                 
95  Nota-se que, de maneira geral, há uma visão bastante behaviorista tanto nessa categoria quanto na de 

recompensas tratada anteriormente, na medida em que os grupos 3 e 4 enxergam o reforço comportamental baseado 

em estímulos (como pontos ou recompensas maiores) como forma de chamar a atenção dos trabalhadores a 

aderirem em alguma plataforma organizacional, se motivarem e manterem sua interação constante. 
96 Novamente, retomando as características dos jogos digitais apresentados no primeiro capítulo, tanto o atributo 

de “interatividade imediata e restrita”, quanto o de “sistemas complexos e automatizados” remetem ao que a 

Empresa C se refere como jogos dentro do contexto empresarial, uma vez que são vistos como sistemas 

automáticos que garantem feedbacks instantâneos aos usuários que estão interagindo dentro do jogo. 
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existir quando os processos a serem seguidos estão claros, pois são eles que vão reger os 

comportamentos dentro da ferramenta, atribuindo, pois, os feedbacks às pessoas. 

“(O jogo no trabalho precisa ter) um ambiente que dê ‘feedback’ ao 

que as pessoas estão fazendo, que as motive constantemente a agir 

e que possua processos claros que permitam a transformação e 

visualização de resultados.” (Empresa F) 

3.5.5. Desafios e reconhecimento  

Tanto a Empresa A quanto a Empresa F (grupo 4) atribuem aos jogos a qualidade 

de estipular metas e desafios a serem perseguidos pelos trabalhadores. Por serem empresas 

influenciadas pelo gamification, concebem um mundo do trabalho que requer maior 

produtividade e resultados, e enxergam os jogos sendo usados em todo o contexto empresarial, 

que não somente o do treinamento. Para as empresas, tais atividades têm a finalidade de 

transformar metas da organização em desafios a serem alcançados, o que, para elas, motiva os 

trabalhadores a perseguirem-nos, aumentando os resultados organizacionais. E levando em 

conta a questão da necessidade da maior clareza das regras e processos organizacionais no 

mundo do trabalho, para o grupo 4, os jogos têm a capacidade de objetivar as relações do 

trabalho em um sistema e permitir a fragmentação dos indicadores estipulados pela empresa em 

pequenos desafios. Além disso, de acordo com ambas as empresas, após atingir esses 

resultados, cabe aos jogos proporcionar reconhecimento aos jogadores (por meio de 

“medalhas”, troféus, níveis, mensagens motivacionais, ou até mesmo por meio dos feedbacks, 

ou das recompensas tratadas anteriormente), para que “sintam” a sua conquista e se mantenham 

motivados a perseguirem os próximos desafios. 

“O jogo dentro do trabalho tem por principal objetivo clarificar os 

objetivos, fragmentar as metas a serem alcançadas, reconhecer os 

níveis de alguém e estipular regras bem definidas.” (Empresa A) 

Complementando essa visão, para a Empresa F, o reconhecimento possui também 

um papel social dentro da organização, pois está vinculado a uma ideia de status do trabalhador 

perante os demais. Assim, para a empresa, o jogo tem o papel de reconhecer os trabalhadores 

que atingiram os seus resultados, que, por sua vez, vão ter tal visibilidade que vai lhes garantir 
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uma identidade dentro da organização de acordo com suas conquistas, o que será mais detalhado 

na categoria a seguir. 

3.5.6. Autonomia 

Por fim, a última categoria que qualifica os jogos está também relacionada somente 

com o grupo 4 e, mais especificamente, com a Empresa F. Além da entrevistada defender a 

presença de recompensas, reconhecimento e status, elementos como “poder” e “autonomia” em 

agir também estão presentes. Para a entrevistada, essa ideia está muito próxima ao que foi 

discutido no primeiro capítulo desta dissertação, a respeito da interação lúdica, uma vez que diz 

respeito ao ato de agir livremente dentro de uma estrutura mais rígida; ou seja, os jogos, de 

acordo com a Empresa F, permitem que as pessoas ajam autonomamente dentro das regras 

permitidas pelo sistema, que, por sua vez, são objetivações das próprias regras do trabalho. 

Assim, para a entrevistada, ao construir um jogo cujos processos e objetivos estejam claros, é 

dado ao “jogador” liberdade para persegui-los, conforme o contexto permite, instigando-lhe 

uma liberdade regrada. 

“Em nossa metodologia, os processos de ‘gamification’, que 

promovem engajamento e garantem um envolvimento do jogador 

com o ambiente, são baseados em quatro ferramentas: 1) 

premiação, que se trata do oferecimento de recompensas por meio 

de trocas e conquistas; 2) o reconhecimento, que é a visibilidade do 

status por meio de rankings, ou outras formas; 3) o status, que define 

quem a pessoa é, garantindo-lhe visibilidade em algum aspecto a 

ser mensurado; e 4) poder, que retrata a possibilidade de poder 

escolher algo autonomamente dentro de um dado contexto.” 

(Empresa F) 

Analisando tudo o que foi exposto, para a empresa, quando o trabalhador está 

satisfeito com a organização, trabalha melhor, e como os jogos são capazes de proporcionar tal 

satisfação, tudo que uma pessoa precisa em um ambiente de trabalho pode ser suprido por meio 

deles. A visão da Empresa F com relação ao jogo, como uma ferramenta completa, que pode 

proporcionar tudo que um trabalhador precisa para ser motivado, fica evidenciada na imagem 

que faz do trabalhador que, a rigor, se produz a partir da estrutura que o próprio jogo possui. 
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No entanto, o próprio discurso da Empresa F acaba sendo um paradoxo. Como vimos no 

decorrer deste capítulo, a empresa atribui às gerações mais jovens a característica de busca de 

bem-estar. No entanto, ainda para a empresa, esse sentimento de bem-estar é promovido por 

meio do jogo, que, por sua vez, é utilizado como ferramenta de controle no ambiente de 

trabalho; uma ideia contrária à de liberdade, portanto, pois é somente neste contexto controlado 

que a pessoa pode ser motivada e, então, estar bem consigo mesma. Isto é, os jogos tentam 

reproduzir uma ideia de liberdade artificial nos trabalhadores, permitindo que experimentem 

sensações de poder e autonomia, desde que estejam sempre sendo avaliados e monitorados pelo 

sistema. Ademais, a Empresa F atribui toda a possibilidade de o trabalhador ter felicidade e 

prazer ao próprio jogo, que é capaz de proporcionar todas as sensações necessárias (de acordo 

com a entrevistada) para tal sentimento no trabalho (reconhecimento, status, poder e 

premiação), mostrando a valorização do papel que os jogos desempenham no ambiente de 

trabalho, o que pode ser explicado pela influência do gamification e pela sua recente fundação 

no mercado. 

Em suma, após entender como os jogos são construídos, percebe-se que, para os 

grupos 1 e 2, o que está por detrás da construção do jogo diz respeito principalmente ao seu 

caráter divertido, porém, para a Empresa B, isso se relaciona com o alívio das tensões e a ruptura 

das rotinas para inserção em uma situação pontual de jogo, o treinamento; para a Empresa E, o 

divertimento provém dos próprios elementos comuns aos jogos de lazer que instigam as pessoas 

a brincarem com elas mesmas, tornando-as mais felizes no trabalho. A respeito do caráter 

controlador, para o primeiro grupo, ele é algo mais sutil e está presente implicitamente, por 

meio das regras e dos objetivos dos próprios treinamentos. Já para o segundo, além disso, o 

jogo é capaz de impor e alterar as próprias regras do treinamento e condicionar a felicidade das 

pessoas às recompensas estabelecidas que instigam o interesse do trabalhador.  

Por outro lado, no que se refere às empresas do grupo 3, o caráter coercitivo fica 

mais evidente, tendo em vista que os jogos se baseiam principalmente no seu aspecto sistêmico, 

que automatiza as regras e objetivos organizacionais e permite rastreabilidade e mapeamento 

dos usuários. Atrelados a essa questão, elementos como feedbacks e recompensas são utilizados 

como forma de estimular o trabalhador a aderir às ferramentas. Para a Empresa D, os sistemas, 

além desses elementos, devem conter aspectos lúdicos e tornar a experiência do sistema 

agradável, o que incita ainda mais a concentração do trabalhador com a atividade que está 

exercendo.  
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Por fim, para as empresas do grupo 4, como dito anteriormente, os jogos devem 

tanto fomentar a felicidade e motivação das pessoas quanto o controle e aumento de resultados 

para a organização. Dessa forma, para as empresas, todos os elementos ditos anteriormente 

(objetivos, regras, recompensas e feedbacks) são utilizados e, em adição, a Empresa A, 

semelhantemente à Empresa D, também defende a presença do caráter lúdico que tem por 

função transformar uma experiência em algo mais agradável, e que foque o usuário em algo 

prazeroso. Contudo, o que diferencia esse grupo dos demais são os elementos de desafios, 

reconhecimento, status (Empresa F) e autonomia (Empresa F) que os jogos oferecem com a 

finalidade de motivar os trabalhadores.  

Dessa forma, como foi dito no decorrer de todo este tópico, a tabela a seguir retrata de forma 

resumida quais são as categorias associadas a quais empresas no que diz respeito ao uso de 

jogos no ambiente de trabalho: 

 

Tabela 8 - Discursos sobre os jogos 

 Discursos sobre o jogo 

GRUPO 
Objetivos 

e regras 

Diversão 

e lúdico 

Recompensas 

e prêmios 
Feedbacks 

Desafios e 

reconhecimento 
Autonomia 

1) Jogos analógicos X X         

2) Jogos analógicos + 

Gamification 
X X X       

3) Jogos digitais X X X X     

4) Jogos digitais + Gamification X X X X X X 

Fonte: tabela de autoria própria. 

 Os mapas do imaginário e os exemplos de jogos 

A pesquisa mostra, portanto, que toda a construção do imaginário feita pelas 

empresas entrevistadas está articulada ao produto final que vendem: os jogos. Dessa forma, 

todos os grupos têm uma imagem a respeito do que o mundo do trabalho demanda, que se 

justifica pelas características do trabalhador idealizado, o qual está inserido nesse mundo, e que, 

por sua vez, pode ser “solucionado” por meio dos jogos. Ou seja, para que o mundo do trabalho 
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tenha as qualidades que as empresas procuram, é preciso socializar os trabalhadores, os quais 

possuem características idealizadas próprias, por meio dos jogos.  

Tomando por base essa constatação, exponho, a seguir, a relação existente dentro 

do imaginário das empresas de maneira geral, provando como toda a construção dele está 

articulada ao jogo97. Além disso, para fins de ilustração, foram coletadas informações genéricas 

sobre os jogos que todas as empresas já produziram, como forma de exemplificar o que já foi 

dito. No entanto, não foi possível coletar muitas informações a respeito dos jogos que as 

empresas entrevistadas produzem, nem os experimentar, pois os próprios clientes proíbem esse 

tipo de divulgação.  

Analisando o grupo 1, o mundo do trabalho recruta os trabalhadores por meio de 

treinamentos e, para isso, precisa de maior foco, divertimento e controle de seus empregados, 

que, por sua vez, são vistos como jovens desfocados e desinteressados por suas atividades. 

Dessa forma, para o grupo, é por meio de elementos divertidos dos jogos analógicos, atrelados 

aos objetivos e regras dos treinamentos, que a empresa conseguirá treinar seus funcionários 

com maior eficácia, socializando-os. 

                                                 
97 Todos os detalhes das informações contidas nas imagens já foram expostos anteriormente. Dessa forma, levei 

em consideração somente os aspectos gerais de cada qualidade. 
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Figura 13 - O imaginário das empresas (grupo 1) 98 

 

Fonte: figura de autoria própria. 

 

Como exemplos desses jogos, a Empresa B desenvolveu um treinamento em um 

hospital, adaptado a um jogo de tabuleiro, baseado em conteúdos que eles já detinham, pois os 

alunos demonstravam certa limitação com a forma tradicional de ensino e não havia interesse 

em participar da aula, ou seja, a adesão era mínima. Além disso, foi desenvolvido também um 

treinamento no departamento de marketing de outra empresa, pois os funcionários precisavam 

entender todo o processo das outras áreas relacionadas. Por meio de um jogo de tabuleiro, com 

peões, cartas e caminhos a serem seguidos, foi desenvolvido um passo a passo lúdico, baseado 

nos processos da empresa. Os jogadores tinham um prazo para lançar um produto e, para isso, 

deveriam passar por todas as áreas envolvidas, entendendo os seus papéis e a posição que 

possuíam em todo o percurso, passando pela pesquisa de mercado e análise de oportunidade até 

chegar à distribuição do produto e na pós-venda. Segundo o entrevistado, é o mesmo conteúdo 

                                                 
98 Todas as imagens a respeito do imaginário das empresas que serão aqui apresentadas abarcam os três tópicos 

discutidos anteriormente (o mundo do trabalho, o trabalhador e o jogo) e as categorias que foram analisadas em 

cada um deles, por grupo. Articulei, então, por meio de setas, todas as características de cada imaginário, de forma 

a contextualizar todo discurso em questão, cujo fim está nos elementos da atividade de jogo. 
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que se daria em um treinamento, ou em uma aula, mas as pessoas deram risada e se divertiram. 

O jogo é feito todo ano, de seis em seis meses.  

Já para o grupo 2, o mundo do trabalho recruta trabalhadores também por meio dos 

treinamentos que necessitam de foco e maior controle de seus funcionários, porém, ao invés de 

demandar somente divertimento e alívio de tensão, precisa que estejam felizes no trabalho, pois 

assim trabalharão melhor. Para o grupo, essa demanda ocorre, pois todos os trabalhadores 

necessitam ser recrutados, não somente os jovens, uma vez que estão infelizes, desfocados e 

desinteressados pelo seu trabalho. E para conquistar esse envolvimento, os jogos analógicos 

são construídos focalizando o divertimento, os objetivos, as regras e as recompensas, para 

motivar os funcionários a agirem em prol daquilo que lhes interesse mais. 

 

Figura 14 - O imaginário das empresas (grupo 2) 

 

Fonte: figura de autoria própria. 

  

Exemplificando esses jogos: a Empresa E desenvolveu um treinamento sobre 

reciclagem dentro de uma empresa, onde as pessoas foram submetidas a várias etapas e fases 

de um processo, de forma que pudessem consumir conteúdo sobre o tema, praticar o que foi 
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aprendido e colaborar um com o outro. Para cada tipo de conteúdo que o jogador consumia, era 

atribuída uma quantidade de pontos diferenciada, sendo as mais pontuadas aquelas que fossem 

relevantes para a empresa. Outro jogo desenvolvido pela empresa foi uma dinâmica em grupo 

para instruir as pessoas a gerirem melhor o seu tempo, de forma a que conseguissem se 

organizar para ler os e-mails, cumprir as atividades cotidianas e concluir as pendências que 

existiam. De acordo como as pessoas procedessem, pontos, prêmios e bonificações lhes seriam 

dados como estímulos para que aprendessem a gerenciar suas rotinas. Por mais que não fossem 

dadas maiores informações sobre esse jogo, a empresa informou que os resultados com os 

alunos foram ótimos. 

Para o grupo 3, o mundo do trabalho requer um recrutamento de seus funcionários 

por meio da sua adesão às ferramentas digitais da empresa e, para isso, precisam conquistar o 

seu foco, de forma a ser possível controlá-los e mapeá-los melhor. Para as empresas desse 

grupo, essa necessidade ocorre, pois os trabalhadores são, na maioria, jovens desfocados e 

desinteressados com seu trabalho, principalmente devido aos inúmeros estímulos que recebem 

no dia a dia. Assim, o grupo defende que para prover o que as empresas precisam, os jogos 

digitais, portanto, oferecem recompensas e feedbacks, os quais motivam esses jovens para que 

tenham mais concentração, enquanto os objetivos e as regras do sistema são usados para mapear 

os comportamentos dentro do jogo. O elemento lúdico também faz parte da motivação no 

trabalho, porém somente para a Empresa D99. 

 

                                                 
99 Nesse caso, na imagem a respeito do imaginário das empresas, pontuei essa característica relacionada somente 

a uma empresa do grupo com um asterisco (*). 
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Figura 15 - O imaginário das empresas (grupo 3) 

 

Fonte: figura de autoria própria. 

 

Para exemplificar os jogos da Empresa C, podemos mencionar que ela desenvolveu 

um jogo de recrutamento e seleção que chegou a atingir 30.000 pessoas cadastradas. Utilizando 

o sistema de competências para avaliação de funcionários do seu próprio cliente, foram criados 

vários algoritmos e pontuações que variavam de acordo com as decisões dos jogadores. De 

acordo com a empresa, é interessante esse tipo de jogo, pois, muitas vezes, a própria temática 

que é usada pode mudar o perfil de pessoas que aderem à ferramenta. Se o jogo envolver temas 

femininos, a probabilidade de mulheres se engajarem com a atividade é maior e vice-versa. 

Além disso, outro produto foi um jogo desenvolvido para conscientizar os funcionários de uma 

empresa sobre os processos que ela estava adotando e que precisavam ser seguidos, pois se 

tratava de uma mudança processual dentro da organização. À medida que as pessoas seguiam 

os fluxos desenhados corretamente, eram-lhes atribuídas pontuações e, quando não seguiam 

adequadamente, eram penalizadas, de forma que, segundo a Empresa C, aprenderam os 

procedimentos e tomaram conhecimento do impacto de suas decisões para o restante da 

empresa.  
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Já a Empresa D desenvolveu uma plataforma de e-learning, que pode ser 

preenchida com diversos tipos de conteúdos diferentes, a qual atribui aos jogadores 

recompensas, pontuações e rankings, conforme forem avançando nas aulas e nas informações 

que forem consumindo. Segundo a empresa, a plataforma faz com que as pessoas se envolvam 

no conteúdo do treinamento, em vez de simplesmente responder a perguntas que avaliem seu 

conhecimento. Outro jogo citado foi uma plataforma de carreira, na qual a pessoa poderia 

visualizar o seu plano de carreira dentro da organização e quais seriam os requisitos necessários 

para subir de cargo. Por meio de um guia de cargos e mapeamento das competências 

necessárias, os trabalhadores eram estimulados a buscar seu autodesenvolvimento e 

aprimoramento profissional. 

Por fim, com relação ao grupo 4, o recrutamento do trabalho é feito por meio da 

adesão dos funcionários às ferramentas digitais e do seu engajamento com todo o processo de 

trabalho, o que requer foco, que gostem de trabalhar na empresa e que se sintam felizes em estar 

lá. E tal demanda ocorre porque há uma necessidade na empresa em aumentar seus resultados 

pela produtividade de seus empregados. Para justificar essa questão, a imagem do trabalhador 

para as empresas também é construída a partir das qualidades de desatenção, desinteresse e 

infelicidade, e isso se reflete em todos os funcionários e não somente nos jovens. 

Complementando, para a Empresa A, essa infelicidade dos funcionários pode ser tanta que 

resulta na própria infidelidade deles com a organização, o que também está vinculado à 

necessidade de controle e retenção de empregados na organização. 

Para solucionar esse cenário, o grupo defende a presença de todos os elementos 

como recompensas, feedbacks, desafios e reconhecimento para motivar e gerar foco e 

engajamento dos funcionários com o trabalho, enquanto os objetivos e regras garantem o 

controle e a mensuração dos resultados esperados pela empresa. Além disso, enquanto que para 

a Empresa A há uma necessidade em tornar as experiências no trabalho e os sistemas digitais 

mais agradáveis por meio do lúdico, para a Empresa F, a autonomia que os jogos oferecem 

também é responsável por engajar os trabalhadores ao que a empresa precisa. E, por fim, 

enquanto a Empresa A reconhece que o jogo pode gerar apenas certa leveza à felicidade 

requerida pelo mundo do trabalho, a Empresa F o enxerga como uma solução completa a essa 

necessidade, supervalorizando tais atividades e as caracterizando como algo inerente à nossa 

realidade atual, assumindo que elas são fundamentais para transformar qualquer trabalho dentro 

das empresas em algo mais motivador. 
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Figura 16 - O imaginário das empresas (grupo 4) 

 

Fonte: figura de autoria própria. 

 

A Empresa A desenvolveu duas plataformas gamificadas, uma voltada para o 

assunto de inovação, e a outra, para suporte de funcionários de call-center. A primeira serve 

para captar ideias e fazer com que a comunidade vote nas que forem mais interessantes, 

fomentando-a e gerando visibilidade para seu idealizador. Os donos das ideias mais importantes 

e mais votadas ganham reconhecimento de seus gestores diretos e do restante da empresa, 

simbolizando, segundo a empresa entrevistada, uma espécie de status social. A segunda 

plataforma mencionada foi desenvolvida para orientar e gerenciar equipes comerciais, de forma 

a que os trabalhadores pudessem verificar os procedimentos da empresa, interagir com outros 

funcionários, avaliar suas metas e desafios diários e conquistar pontos por meio de sua atuação, 

o que poderia ser trocado por prêmios diversos, definidos pela própria empresa. De acordo com 

a Empresa A, a ferramenta, ao mesmo tempo que motivava os trabalhadores, permitia uma 

gestão em tempo real da atuação dos trabalhadores, informando diretamente os gestores da área, 

responsáveis por traçarem as metas a serem alcançadas. 
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Já a Empresa F desenvolveu um jogo que sistematizava todos os processos e normas 

internas de uma empresa, a fim de que os trabalhadores pudessem ter acesso a eles de uma 

forma lúdica e didática. Para estimular a participação e cooperação entre os funcionários, foi 

desenvolvida uma mesa virtual que oferecia todos os projetos da organização em andamento, 

divididos por categorias e tipos de atividade, na qual os jogadores iam alimentando-os, 

atualizando seus status e concluindo suas atividades, para que pudessem ajudar uns aos outros, 

em troca de pontos e experiência. Havia, ainda, outras mecânicas de jogos como níveis, 

avatares, rankings e troféus que também proporcionavam objetivos a serem conquistados pelos 

jogadores de acordo com a quantidade de interações que faziam com o sistema, o que lhes 

garantia a possibilidade de ganhar prêmios diversos e ainda serem reconhecidos por todos da 

empresa pelo seu status dentro no jogo. Já outro sistema desenvolvido pela empresa foi uma 

plataforma gamificada que tinha como finalidade instruir os funcionários de uma empresa a 

atender melhor os seus clientes, entendendo novamente os processos e procedimentos na 

prática, por meio de um simulador que representava os detalhes e possibilidade de abordagem 

entre um vendedor e um consumidor. Conforme o jogador se comportava adequadamente no 

jogo, lhe eram atribuídos pontos que também poderiam ser trocados por prêmios simbólicos 

(no próprio jogo), ou até mesmo por outros mais importantes e caros fora do sistema. 

Assim, fica evidente como a construção do imaginário acerca o do mundo do 

trabalho e do trabalhador está articulado à forma como as empresas constroem os seus próprios 

jogos. Como foi dito no início deste capítulo, toda a articulação do discurso a respeito dos jogos 

produz uma imagem da empresa que compra tais produtos, assim como das relações do mundo 

do trabalho que se modifica e do trabalhador que os usa, pois é baseado nisso que os jogos 

ganham força para serem comercializados.  

 Reflexões sobre o capítulo 

Por mais que os exemplos de jogos tratados no último tópico possam conter 

elementos que remetam a alguma diversão, todos eles representam formas diferenciadas de 

controlar os trabalhadores de uma empresa, porém, por meio de um sistema com características 

de jogo. Analiso que, quando os jogos saem do contexto do lazer para entrar em outros, como 

o do trabalho, diferentes significações passam a ser atribuídas a esses jogos, e que alteram o seu 

propósito original de entretenimento puro. O caráter coercitivo e regrado que há neles se 

sobressai às características subjetivas do prazer e do divertimento, quando o contexto de sua 
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utilização apresenta alto controle social (Dunning e Elias, 1992), como é o caso das relações de 

trabalho. Percebe-se que o propósito principal de se utilizarem os jogos fora do contexto do 

lazer acaba sendo o do próprio controle, apesar de conterem elementos que tenham a finalidade 

de estimular e gerar prazer, o que contradiz alguns discursos analisados anteriormente, 

principalmente relacionados aos grupos 1 e 2. Dessa forma, os jogos continuam tendo uma 

conotação bastante articulada ao seu contexto “original”, mas, ao interpretar a finalidade pela 

qual estão sendo utilizados dentro do contexto do trabalho, fica claro que se trata somente de 

uma roupagem que está presente em todos os discursos analisados para exercer ainda mais 

controle sobre os trabalhadores.  

No entanto, por mais que esse controle esteja em pauta, nota-se que os jogos se 

diferenciam das demais ferramentas de controle organizacionais, pois se apropria exatamente 

do divertimento, do prazer e dos elementos estimulantes atrelados aos jogos de entretenimento 

para atingir os resultados esperados pela empresa, como as recompensas, os feedbacks, a 

diversão e o elemento lúdico, os desafios e reconhecimentos, a autonomia que oferecem e os 

próprios objetivos e regras que possuem. 

Além disso, nota-se que há um discurso relacionado aos trabalhadores que os 

consideram como se fossem consumidores de seu trabalho, ou seja, que precisam encará-lo 

como uma fonte de satisfação e felicidade, sendo fiéis a ele, pois, do contrário, trocariam de 

emprego, como se troca de produto, muito semelhante ao que acontece no contexto do lazer. 

Esse posicionamento está inserido principalmente no discurso da Empresa A, porém também 

pode ser percebido em todas as empresas influenciadas pelo gamification, visto que avaliam o 

trabalho como um local para ser feliz e, portanto, para se consumir algo que satisfaça os desejos 

e motivações pessoais do trabalhador, ou melhor, da “pessoa”, como se referem. Toda essa 

inversão ideológica é muito interessante, pois, enquanto o trabalho passa a ser visto como um 

ambiente de lazer e de consumo, inclusive, os jogos, como atividades originárias desse ambiente 

de prazer e entretenimento, passam a ser considerados ferramentas de controle.  

Posto isto, foi possível identificar qual é o imaginário que existe por detrás da 

utilização de jogos no contexto do trabalho, ainda que estudos futuros precisem ser 

desenvolvidos para observar, a partir de agora, como de fato esses jogos operam nesse 

ambiente. Agenda de pesquisa que se desdobra.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

O principal objetivo desta pesquisa foi entender os motivos que levaram os jogos a 

serem inseridos no ambiente de trabalho, como ocorreu e o que significa para o próprio mundo 

do trabalho.  

Dessa forma, inicialmente, foi investigado o significado histórico dos jogos até a 

contemporaneidade, por meio de referenciais teóricos que abordam o tema sob a ótica das 

Ciências Sociais e também dos estudiosos que se prontificaram a desenvolver e estudar essas 

ferramentas. Foi possível entender que, enquanto antigamente tais atividades estavam inseridas 

na vida ordinária, a partir da segunda metade do século XX, começaram a ser pensadas como 

produtos de uma indústria muito maior do entretenimento. E a sua distinção em relação a outras 

atividades antes confundidas com os jogos, fez-se fundamental, o que acarretou em sua 

autonomização dentro do campo do lazer.  

Com o passar do tempo, estudiosos e outros profissionais que desenvolviam jogos 

passaram a aplicá-los no ambiente do trabalho, com a finalidade de simular estratégias 

organizacionais, não somente para avaliar riscos inerentes a elas, mas também para educar os 

trabalhadores, mediante treinamentos que remetessem ao universo lúdico e divertido dos jogos, 

originalmente da esfera do lazer, com os chamados serious games. No entanto, foi somente 

após 2010 que o fenômeno do gamification ganhou força e trouxe consigo a formação de grupos 

e congressos que se prontificaram a estudar e aplicar elementos de jogos em diversos contextos 

sociais, entre os quais o do trabalho. E, com isso, novas significações e finalidades foram 

atribuídas aos jogos, dentre as quais a de desenvolver habilidades e alterar comportamentos, o 

que se tornou objeto desta dissertação. 

Direcionando o que foi exposto para o ambiente do trabalho, pude avaliar, pois, que 

para as empresas que desenvolvem jogos no Brasil para o mercado corporativo, o mundo do 

trabalho na contemporaneidade e o próprio trabalhador revelam uma imagem idealizada, por 

meio da qual se justifica a utilização dos jogos. E analisando tal imaginário, foi possível 

identificar que o trabalho é caracterizado como um ambiente que requer recrutar e integrar seus 

funcionários por meio da promoção de um espaço laboral divertido, descontraído e até mesmo 

que instigue a própria felicidade das “pessoas”. E essa demanda está vinculada a um perfil de 

trabalhador moderno que é visto como desfocado, desinteressado e infeliz com seu trabalho. 

Percebe-se, portanto, que uma imagem está vinculada à outra e, nesse contexto, os jogos são 
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promovidos para conseguirem proporcionar tudo que o ambiente de trabalho precisa, enquanto 

satisfaz desejos pessoais do trabalhador.  

Nota-se que tal situação prova como os imaginários das empresas entrevistadas 

estavam todos articulados a um discurso mercadológico para promover os produtos que 

vendem; no entanto, há muitas características apontadas que certamente demandariam estudos 

empíricos para verificar se, realmente, todas são idealizações, ou se, pelo menos nas empresas 

que foram traçadas como mercado para as entrevistadas, não há nenhuma verdade implícita que 

pode instigar uma transformação que está acontecendo no próprio mundo do trabalho e no perfil 

do trabalhador moderno. Por exemplo, será que a desatenção dos trabalhadores é uma 

idealização ou uma realidade? Em qual contexto isso é falso ou verdadeiro? E o que ela significa 

de fato? O trabalhador ainda vê atualmente o trabalho como um ambiente de obrigação social 

plena ou há o interesse em se ver feliz nesse contexto? O levantamento desses questionamentos, 

entre outros que podem ser verificados com base em minha pesquisa, permite muitos caminhos 

de investigação na área, que me interesso em percorrer em pesquisas futuras.  

Assim, este estudo mostrou como os jogos sempre fizeram parte da vida social 

ordinária, porém sua autonomização da esfera do lazer e do entretenimento trouxe novos 

significados para tais atividades e diversas finalidades de aplicação em diferentes contextos 

sociais, o que certamente será ponto inicial para diversas pesquisas de diferentes campos do 

conhecimento científico, para as quais me proponho a fazer algumas recomendações. 

Em primeiro lugar, a diferenciação teórica apresentada nos primeiro e segundo 

capítulos desta dissertação, a respeito da função dos jogos e do lazer na contemporaneidade, 

abre muitas portas para futuras pesquisas nesse segmento. O lazer cada vez mais vem sofrendo 

mutações que permitem investigações empíricas que possam comprovar como ele pode 

influenciar na vida ordinária de uma pessoa. Proponho àqueles que se interessam por 

comportamento social, investigar mais de perto os hábitos inerentes a esse contexto, pois, de 

acordo com as teorias utilizadas nesta dissertação, simboliza o tempo em que as pessoas se 

desprendem de suas obrigações sociais cotidianas para dedicar-se a si mesmo. Ou seja, o que é 

feito nesse contexto pode ser visto teoricamente como representação das motivações e dos 

desejos mais autotélicos e pessoais do indivíduo o que, portanto, poderia ter também muito a 

dizer sobre a sociedade em que vive.  

Em segundo lugar, a constatação empírica, relatada no segundo capítulo, a respeito 

da existência de congressos internacionais que estudam e divulgam esses jogos para diferentes 

contextos, que não somente o do lazer, evidencia o possível surgimento de um novo campo 
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científico próprio. Ao apropriar-se de outras áreas do conhecimento, como a Sociologia, a 

Economia, a Psicologia e as diversas Ciências Sociais aplicadas, o gamification representa um 

fenômeno internacional recente que já está trazendo consigo significações e implicações sociais 

nos mais diferentes contextos, como pude demonstrar, parcialmente, nesta dissertação, no que 

diz respeito, pelo menos, ao mundo do trabalho. Entretanto, como foi exposto ainda nesse 

mesmo capítulo, a aplicação desses jogos vai além do mundo do trabalho, penetrando também 

outras áreas, como a da educação, da saúde e a própria vida cotidiana; o que abre espaço para 

muitas pesquisas nesses diferentes ramos. E, além disso, toda essa mescla de campos científicos 

vinculados ao gamification permite uma riqueza ainda maior de referências sobre o assunto e 

abre espaços para pesquisas em diferentes áreas do conhecimento. 

Em terceiro lugar, tratando-se do objeto principal desta dissertação, há uma 

construção ideológica de que os jogos e seus elementos são capazes de motivar o trabalhador, 

porém não tive acesso a nenhum material que tratasse empiricamente de como isso pode ocorrer 

e, mais do que isso, o quão efetivas tais mecânicas podem ser no contexto do trabalho. Assim, 

propus estudar o imaginário que está por detrás das empresas que produzem os jogos para o 

contexto do trabalho, porém a verificação de tudo o que foi exposto durante o terceiro capítulo 

demandaria futuras investigações empíricas, que, inclusive, me proponho a fazer futuramente, 

como já disse. 

Por fim, convido a todos os interessados e amantes de jogos e das Ciências Sociais 

a contribuírem com a construção de todo esse conhecimento a respeito dos jogos na 

contemporaneidade, que representa um campo interdisciplinar e que se prontifica a estudar um 

objeto que, a meu ver, está em franco crescimento e trará muitas mudanças de comportamentos 

sociais ainda, para além das que já trouxe. Sob o âmbito da Sociologia do Lazer, convido a 

pesquisarem os motivos que estão por detrás desse consumo. Sob o âmbito da Sociologia do 

Trabalho, sugiro investigarem, empiricamente, os resultados atrelados à utilização dos jogos 

em empresas, sob o ponto de vista do trabalhador e também da própria organização. E sob a 

perspectiva da Sociologia da Educação, proponho pesquisarem sobre essa mesma ferramenta 

dentro do contexto pedagógico e da formação humana. E, considerando todas as Ciências 

Sociais, convido a efetivarem uma investigação multifacetada para entender como os jogos 

estão cada vez mais inseridos em nosso cotidiano e o que acontecerá no futuro. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Crachá100 

 

  

                                                 
100 O crachá faz referência à identificação pessoal no evento. O nome Bilden é relacionada a empresa pela qual me 

inscrevi. 
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 Anexo 2 – Roteiro da pesquisa de campo 

 

Roteiro: 

 

1. O que você entende por gamification e serious game? 

2. Quais os tipos de jogos que vocês produzem? Qual a diferença que você vê entre eles? 

3. De maneira geral, como funciona todo o processo, desde a captação do cliente até a 

produção do jogo? 

4. Quais são os principais clientes que vocês têm? No caso de jogos internos para empresas, 

quais os principais clientes? 

5. Como você enxerga o crescimento desse mercado tendo como referência os últimos 2 

anos? 

6. Quais os dois maiores cases de sucesso que vocês tiveram? 

7. Como foi a aceitação desse processo nas empresas? As pessoas participaram? Ficaram 

satisfeitas? Se sentiram motivadas? 

8. Por que vocês acham que essas ferramentas estão sendo utilizadas cada vez mais dentro 

do ambiente de trabalho? Como vocês enxergam o futuro desse mercado? 


