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Resumo: Tendo em vista a discussão de que jogos eletrônicos surgem no meio social e educacional como
mais uma ferramenta pedagógica à aprendizagem de alunos, o presente artigo tem como objetivo abordar o
processo de leitura pelo qual jogadores de vídeo game perpassam quando estão jogando. Leitura esta não
somente de códigos linguísticos, mas, sim, de diversas linguagens como imagem, som, gesto etc., levando
em consideração as teorias sobre letramento.
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Abstract: Having seen the discussion that electronic games arise in the social and educational environment
as another teaching tool for students learning, this paper aims to emphasize the process of reading that video
game players pass through when they are playing. This reading is not only for linguistic codes, but in various
languages &8203;&8203;such as image, sound, gesture etc., taking into account the theories about literacy.
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INTRODUÇÃO

Vivemos em um momento no qual a educação se torna complexa quando falamos do incentivo à leitura no
ambiente escolar. Professores discutem que alunos – sejam crianças, adolescentes ou adultos – estão
ausentes da leitura enquanto prática do conhecimento social. Os docentes justificam essa realidade como
sendo motivada pela presença de mídias eletrônicas em suas residências.

Em pleno século XXI, percebe-se que tecnologias (computador, celular, TV, tablet, aparelho de som, por
exemplo) são altamente presentes na vida social de alunos, como também na de professores. Essas
ferramentas caracterizam e/ou singularizam o processo cultural no qual nos encontramos. No entanto,
encontram-se negligenciadas por parte de alguns professores e pais. Partindo dessas ideias, portanto, o
presente trabalho desenvolve uma reflexão voltada ao processo de leitura das ferramentas tecnológicas como
formadoras da identidade social dos alunos. Essa importância atribuída à tecnologia suscita discordâncias
significativas se pensarmos, por exemplo, no ato de ler o livro impresso como a única via para a busca do
conhecimento. No entanto, as habilidades que o contato com mídias propiciam, são diversas, tais como a
funcionalidade do ato de ler a tela eletrônica, assistir a vídeos, escrever e-mails, ler online em site virtuais,
sem nos esquecermos da fácil comunicação que jogadores de jogos eletrônicos mantêm com essa ferramenta.
São essas as questões discutidas neste trabalho.

A metodologia desta investigação foi realizada com graduandos do curso de Letras-Inglês da Universidade
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Federal de Sergipe (UFS), sendo estes usuários de jogos eletrônicos, contribuindo, assim, para a reflexão
sobre o ato de jogar games e a formação cultural do jogador. O processo de análise se deu a partir de uma
comunidade online, onde tivemos a oportunidade de dialogar com os jogadores/graduandos, realizando
questionamentos críticos com o intuito de criar discussões acerca da interpretação no campo tecnológico dos
jogos eletrônicos atrelado às teorias do letramento.

LETRAMENTO(S) EM JOGOS ELETRÔNICOS

É evidente que jogos eletrônicos trazem representações históricas para o jogador, pois este vive num mundo
“real” criado e preenchido pela experiência virtual, ao contrário do que acontece em comparação ao mundo
real. Mas, para o entendimento desse mundo real no mundo virtual do jogo, o jogador precisa entreter-se da
observação atenta ao jogo para uma leitura atentiva à narrativa abordada em tela de jogo, assim como
acontece a leitores de livro impresso. Para que ambos tenham sentido, necessita-se que o jogador/leitor
esteja munido de conhecimento prévio adquirido ao longo da vida ou conhecimento formal adquirido através
de livros, internet ou comunicação com o professor em sala de aula. Nesse sentido, Squire (2006) nomeia os
jogos como ferramenta cultural de simulação. Concorda-se que sejam simuladores, pois sua
representatividade de mundo transmite ao jogador conhecimento de forma passiva, pois evidencia uma
aprendizagem, por vezes, não objetivada.

Todo esse modo de aprendizagem configura tão somente os espaços inclusivos. Os assuntos podem ou não
ser os mesmos, o que mudam são as estruturas que, para tanto, têm maior variabilidade, como também
interação do leitor/usuário para com a tela midiática. A esse respeito, Squire (2006, p. 22) argumenta:

Os mundos virtuais, em particular, podem nos ajudar a entender como criar
comunidades distributivas de prática, ou grupos de afinidade que se estendem ao
longo do espaço físico ligado a tecnologias de telecomunicações, como o telefone
celular e Internet.

O embate da comunicação com o mundo virtual e o mundo concreto (neste, os usuários interagem face a
face) perpassa para o alto nível de comunicação. No virtual, encontram-se a facilidade e a rápida divulgação
da escrita atrelada a anexos de imagens, vídeos, áudio etc., enquanto que, no mundo concreto, prevalece a
comunicação oral. Não se propõe aqui que a comunicação oral seja excluída da rotina escolar, mas, sim,
destacar que a utilidade do virtual possibilita maior divulgação de um tema, como também inclui a
participação de alunos que preferem o uso de tecnologias, repeitando, assim, diferentes estilos de
aprendizagem. O caso da utilização de jogos eletrônicos pode ser um papel importante para a sua utilização,
pois essas ferramentas possibilitam o dito, tal como se faz leitura em tela (sua narrativa articulada),
comunicação com o jogo (que inclui avatar, gráficos e inimigos) etc. Esse caso suscita uma importante
questão: mediados por língua, linguagem, cultura e identidade, os jogos eletrônicos são promotores dessa
aprendizagem?

Ainda que jogos tenham variedades linguísticas, sua linguagem escrita toma parte em determinados pontos
de jogo. Essa pontuação pode variar de jogo para jogo, levando em conta tema, gênero, características
próprias, fabricante etc. Assim, a atenção por parte de quem controla o jogo necessita ser de grande
comunicação, como acontece na leitura de um livro impresso. Squire (2006) chama essa comunicação com o
mundo virtual de interface com o mundo, levando em conta ação em jogo, interação com o mundo material
atrelado a resolver problemas sociais como também em espaços de comunidade virtual objetivada para uma
determinada função, como ajudar pessoas, resolver problemas técnicos de computadores, incompreensão de
ações de jogos etc.

Para todo esse processo, saber ler é indispensável, não somente textos escritos, mas imagem em movimento,
emissão sonora, hiperlinks, vídeo, configuração etc. De qualquer forma, há pessoas não alfabetizadas que
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têm a capacidade de jogar determinado jogo, pois o jogo está preenchido por linguagens, o que o torna
acessível à classe não alfabetizada em códigos linguísticos, sobretudo crianças que estão em processo de
aquisição da linguagem concebida formal, o que difere em processos de usos em comparação à linguagem
oral. Podemos pensar, por exemplo, na sequência de ideias que cada jogo exige do jogador. Para seguir uma
narrativa de jogo, é preciso observar a estrutura e entender o que se pede. Em tela de jogo, de antemão,
tem-se a configuração de jogo, dicas, escolha de avatar (quando este for o gênero do jogo), caminho a seguir
etc., o que leva a fazer leitura(s) a todo o momento. Gee e Hayes (2010), em seu discernimento e análise
dedicada ao jogo The Sims, demonstram que a competência exigida do jogador é ampla, transmitindo-se ao
jogador, quando esta for a situação, contato em situações jamais vistas antes. Assim, eles escrevem:

A lista de habilidades é bastante variada, incluindo culinária, mecânica, carisma,
corpo/persistência, lógica, criatividade, limpeza do lar, andar, falar, treinamento,
pintura, mediação, aprender a nadar, yoga, cuidados paternal e maternal, prevenção
de incêndios, controle de raiva, felicidade ao longo da vida, fisiologia e
aconselhamento de casais (GEE; HAYES, 2010, p. 51).

Essas atividades obrigatórias que o jogo solicita estimulam, de forma inconsciente, para que o jogador faça
leituras e possa cumpri-las. A leitura, por sua vez, acontece de forma automática. O leitor/jogador faz leituras
imediatas, pois o jogo só espera que o jogador faça pesquisas quando este usa a configuração pause – o ato
de paralisar a tela do jogo. A essa altura o jogador tem a possibilidade de pensar sobre sua decisão, buscar
informações em comunidades e revista virtuais, vídeos no YouTube, bem como recorrer a amigos presenciais,
ou precisamente mudar a configuração do jogo em si. Nesse processo, o jogador está preenchido de leitura,
leitura esta de texto escrito ou de outras formas de gênero. Se há a ideia de que somente se aprende lendo,
destaca-se que jogos eletrônicos também trazem essa possibilidade devidamente aplicada e coerente.

Squire (2006, p. 22) compreende bem a comunicação do jogador com a tela imagética e o processo de leitura
quando bem afirma que “Percepção do mundo é a outra metade do sistema de percepção/ação. Gráficos dos
jogos são mais do que imagens bonitas; elas são sinais que o jogador precisa aprender a ler”. É dessa
maneira que a aprendizagem parte para o processo de construção através de leituras. No jogo há a
construção virtual imaginada e a planejada. Enquanto isso, a escola busca, por meio do aluno, criar a sala de
aula preenchida de informações e, ao final de cada período letivo, realizar avaliações para testar os
conhecimentos (estes já prontos e armazenados, ou seja, submetidos à plena repetição, em estilo decorativo,
sem produção construtiva ou prática alguma). Dessa forma, o foco se encontra no resultado baseado em
pontos cumulativos, o que gera desistência por parte dos alunos em acesso à escola, enquanto que, em
jogos, o conhecimento acontece a todo o momento, com as escolhas, perdas, erros e acertos, e sem
julgamento algum, apenas com a consciência de cada jogador.

Sabe-se que não há regras a serem seguidas como solução para atividades em sala de aula, sobretudo
quando neste trabalho nos referimos às aulas de língua inglesa. O que se entende bem é que cada
participação de forma ativa por parte do professor tem como ponto de partida levar em consideração o
contexto no qual ele se encontra, para, assim, partir para atividades de letramento que venham a trazer
benefícios tanto para o professor (que muitas vezes se sente indeciso para escolher uma atividade que seja
bem recepcionada e significativa pela classe de alunos), quanto para o aluno que, sendo o principal alvo na
escola, se sente desmotivado pelo fato de esta ser um campo de ensino que se caracteriza, em caso
específico, de maneira descontextualizada sem alcançar os objetivos dos discentes.

Dessa maneira, o letramento de uso de computador com internet, o ato de ler a tela imagética e o texto
impresso contribuem para uma prática mais diversificada no âmbito da leitura em diferentes formas e
contextos, cumprindo com a compatibilidade e habilidade de formas de aprendizagem, como bem explica a
psicologia humana. As práticas de letramento partem para uma situação mais real do mundo do aluno,
levando em conta conhecimento prévio, fatores locais, gostos e aproveitamento de ferramentas locais à
escola em aulas de língua inglesa, por exemplo. Por essas e outras razões é que Hoechskmann e Poyntz
(2012) escrevem:
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A habilidade de ler e escrever (ou se envolver em outras formas de letramento)
apenas importa, em outras palavras, em relação ao ambiente social onde essas
competências são avaliadas e podem ser usadas&8203;&8203;. Fora dos ambientes,
tais habilidades e competências de letramento têm pouca influência. Letramento,
nesse sentido, tem uma dimensão fundamentalmente social. Isso depende da
aquisição de habilidades e acesso à participação em contextos sociais onde essas
habilidades permitem fazer certos tipos de ideias altamente valorizadas
(HOECHSKMANN; POYNTZ, 2012, p 140).

Neste sentido, falar de letramento é abster-se da consciência local de cada aluno e aplicar o que seja útil a
determinados grupos. O letramento parte para formas contextualizadas de assuntos que sejam coerentes ao
grupo escolhido. Seguindo o pensamento dos autores, a habilidade de ler textos escritos (referindo-se a
códigos linguísticos) é somente uma habilidade primordial para o aluno, não somente única e determinada, no
entanto, perpassa para outras competências de leitura que envolvem outro processo de ensino e
aprendizagem a partir do conhecimento já assumido. Se essa habilidade de leitura já existe, em sequência,
parte-se para outras formas de leitura que envolvam a habilidade de ler o mundo e tomar consciência dos
atos sociais e alcançar, como bem cita Walsh (2007), novos significados.

Estamos falando da leitura de mundo, além da imagética, gestual, textual, política e social. Referimo-nos à
leitura de filmes, curta-metragem, jogos eletrônicos, discursos alheios, múltiplos gêneros textuais e
midiáticos, história em quadrinhos (HQs), poemas, textos argumentativos, produção de vídeos etc. A esse
ponto, pretende-se que o aluno contemporâneo ultrapasse a habilidade de ler códigos linguísticos e alcance
outras formas de leitura e produção textual que aproveitem o ato de ler, para, assim, adquirir as formas de
leituras já mencionadas. Parece oportuno trazer aqui as palavras de Walsh (2007, p. 9) quando este afirma
que

A forma como nós interpretamos qualquer novo texto, sejam palavras ou imagens,
então produziremos novas interpretações, novas respostas e novos significados.
Passamos por um processo interativo e recursivo, como o ato de ler palavras ou
observar imagens, negociar telas eletrônicas e hiperlinks. Nós fazemos ligações com
nossas experiências anteriores de palavras, imagens, tela e seu conteúdo, em
seguida, criamos novos significados.

Por essas e outras razões que a leitura é levada para o mundo dos jogos eletrônicos, por exemplo, e não
apenas para a tela em si. Então, o jogador aborda o que sabe juntamente com o que o jogo exige – o
conhecimento a ser conquistado. Assim há a junção do conhecimento já obtido mais o conhecimento ausente
até certo tempo em jogo, resultando em uma nova significação.

É importante destacar o que Lankshear e Knobel (2011) exploram em habilidades com mídias, o que este
contato nos permite através de leitura. Para esses autores, existe a dicotomia do Read/Only (ler/apenas) e
Read/Write (ler/escrever) aplicados ao campo das mídias. O primeiro compete ao que o próprio termo
clarifica: o usuário somente lê mídias, imagens, textos, vídeos etc., utiliza-se dessas ferramentas, mas sem
complementá-las, de modo que não contribui a criação de outras formas textuais, ou seja, não transforma ou
refaz o trabalho que se mantém em comunicação. O segundo termo, – o ler e o escrever –, por sua vez,
refere-se ao leitor que trabalha, toma consciência do seu valor na sociedade e contribui de forma particular de
modo que lhe proporcione alteração cultural de maneira a contribuir para outros contextos culturais.
Lankshear e Knobel chamam isso de mixagem, ou seja, a atividade de construir um material a partir de um
trabalho construído, resultando, assim, em um novo trabalho. Em outras palavras, seria transformar um
trabalho num outro por meio de várias ferramentas, resultando em um novo produto. Através desse processo,
o produtor/leitor comunica-se com várias linguagens que contribuem para sua formação cultural e identitária.

Com respeito a esta tarefa Lankshear e Knobel (2011) chamam de Novos Letramentos (NL), visto que
percorrem a praticidade de sair da dita zona formal, tão somente a atividade de ler textos sequenciais de
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forma linear, e culmina na utilização de outros gêneros textuais e midiáticos. Os autores evidenciam que

“Ontologicamente novos” os letramentos envolvem ideias de como usar e construir
links entre documentos e/ou imagens, sons, filmes etc; mensagens de texto no
celular; utilização da semiótica da linguagem digital (tais como aqueles usados
&8203;&8203;pelos personagens em episódio de jogo online Banja, ou emoticons
usados &8203;&8203;em e-mail, bate papo online ou em espaço de mensagens
instantâneas); manipular mouse para se movimentar dentro de um texto; leitura de
extensões de arquivos e identificar o que o software irá “ler” em cada arquivo,
navegar mundos tridimensionais online; upload de imagens em câmera ou de
telefone digital a um computador ou à Internet; inserir texto em uma imagem digital
ou animação, anexando som à imagem; construção de multimídia em universo
online; escolher, construir e personalizar um modelo de blog (LANKSHEAR; KNOBEL,
2011, p 28-29).

Explorando essa ideia, percebe-se que a capacidade de ler apenas configura a ausência da essencial
habilidade de leitura que vai além de ler, por sua vez, apenas texto escrito, e isto nos remete à capacidade de
criar sentido ao texto através da interpretação. Vislumbrando o estado atual da sociedade cultural, percebe-se
a necessidade da habilidade de examinar quaisquer formas de leitura que acontecem, partindo do livro de
estudos a computadores com internet ou jogos computacionais. Para tanto, exige-se o comando de saber
configurar e utilizá-lo adequadamente, pois, no contexto de jogos eletrônicos, parece-nos que há
inconveniência, mas não impossibilidade de utilizá-los, quando estamos lidando com um leitor incompatível,
porque os games exigem do jogador o conhecimento de instalar jogos, manipulá-los, comunicar-se com
outros jogadores e a língua na qual o jogo foi construído, cumprir o que o jogo solicita, fazer leituras
imagéticas, de som, gestos, cores etc. Estas são as novas leituras, novos saberes, novas comunicações.
Sobre essas práticas, por exemplo, Lankshear e Knobel (2011, p. 29) argumentam:

Além de ser feito em diferente material “técnico” a partir do letramento
convencional, os novos letramentos também são feitos do que poderíamos chamar
de diferente “material do ethos” do que nós normalmente associamos aos
letramentos convencionais. Por exemplo, os novos letramentos são muitas vezes
mais “participativo”, mais “colaborativo”, e mais “distributivo”; menos “publicado”,
menos “individualizado” e menos “autor como centro” em meio aos letramentos
convencionais. Novos letramentos envolvem uma configuração significativamente
diferente dos valores dos letramentos convencionais.

Como bem deixam evidentes as ideias dos autores, do letramento convencional para o novo, até participar
das novas formas de leitura, o leitor encaminha-se, primeiro, para o convencional, logo em seguida, às novas
formas de leitura contactada, da competência de explorar texto impresso à habilidade de especular mídias
eletrônicas, que também disponibilizam o texto eletrônico, no entanto, em diferente ambiente. O leitor, dessa
forma, competente, faz-se necessário partir do convencional e entreter-se com as novas formas de
compreensão de ferramentas, dominar o tradicional e o considerado novo. Contudo, os autores bem
entendem que os novos letramentos amplificam os trabalhos de exploração e partilhamento a fim de atingir
diversificados grupos que trazem formas de colaboração. Ou seja, as novas formas de letramento, como a
leitura, por exemplo, contribuem para uma nova formação cultural modificadora, bem como nova significação
da linguagem social.

Conforme se observa, podemos imaginar o leitor como um sujeito complexo, diante de um trabalho para
ler-se. A composição de leitura possibilita diversificado meio de leitura que pode ser escolhido ou seguido
linearmente como conforme as exigências da página. O que muito se percebe é que a imagem em tela, por
exemplo, reduz-se de forma habilidosa a ponto de diminuir o texto escrito e cumprir a mesma
intencionalidade, o que muda são somente os códigos e, no entanto, mantêm-se as ideias. Assim, o leitor tem
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diversificadas formas de leitura num mesmo trabalho, como se apontam em jogos eletrônicos.

DISCUSSÕES E ANÁLISES ACERCA DO CORPUS

Os dados analisados a seguir foram adquiridos a partir do projeto de pesquisa intitulado “Jogos Eletrônicos e
Novos Letramentos na Formação de Professores de Língua Inglesa”, desenvolvido entre 2012 e 2013. As
análises se deram por meio de monitoramento de discussão comunicativa em comunidade online e de
questionamentos favoráveis às investigações que se desenrolaram em consequência de leituras teóricas sobre
jogos eletrônicos e letramento.

A partir das informações adquiridas dos jogadores, apresentamos aqui discussões acerca da temática
discutida neste trabalho para esclarecer o processo do ato de leitura que os jogadores perpassam durante as
jogadas (mantendo, é claro, a identidade privada de cada jogador analisado).

A pergunta fundamental e significativa para este trabalho teve o intuito de descobrir o que os jogadores e
jogadoras observam e validam em tela de jogo para entender a narrativa. Em outras palavras, teve o papel
de descobrir o que os jogadores leem em tela de jogo, leitura esta não somente de texto escrito, mas, sim, do
processo de observação pelo qual cada jogador se mantém em comunicação. Essa pergunta foi aplicada à
comunidade online cuja pergunta gerou discussão interativa entre jogadores e pesquisadores do projeto de
pesquisa mencionado. A indagação foi a seguinte:

Percebe-se que qualquer comunicação em jogo é válida para entendimento do
jogador quanto ao jogo. Por exemplo, o som no ambiente virtual do jogo pode ter
múltiplo significado e intenção. Pensando sobre isso, quando você está jogando, o
que você observa, analisa e usa no cenário virtual do jogo para entender a narrativa
e cumprir/realizar a exigência de cada momento no jogo?

As respostas foram variadas, o que demonstrou haver diversas formas de leitura com relação à tela do jogo.
Formas estas de leituras atentivas levando em conta a tela de observação de modo geral, como o som,
imagem, gesto etc.

1. “Observo a linearidade dos fatos, nos jogos que eu jogo há sempre um &39;caminho a ser seguido&39;
aí o sigo... rs. Observo as dicas que o próprio jogo dá para o jogador se dar bem.”

Esta foi uma dentre outras respostas discutidas que um dos jogadores se disponibilizou a descrever.
Percebe-se que o jogador não define pontos específicos para observar ao longo da jogada, mas define que
“observa a linearidade dos fatos” e também o que o próprio jogo disponibiliza em termos gerias, como “o
caminho a ser seguido”. Assim, julga-se que o jogador leva em conta as formas visíveis que o próprio jogo
disponibiliza. Por exemplo, se houver rastos no chão, subentende-se que ali há algum sentido, e que este
caminho o leva a algum lugar. Essa possibilidade de leitura e de consciência da exigência do jogo é complexa
quando se deve fazer uma leitura atentiva de todas as organizações composicionais. Podemos levar em
consideração portas, árvores, pedras, carro e carroça, armas, paredes, buracos etc., o que pode divergir de
jogo a jogo. Essas e outras ferramentas e objetos transmitem sentidos ao jogador/avatar, sentidos estes de
ativar ações e reações ao jogar a fim de tomar decisões, fazer escolhas como consequência de leituras para
cumprir a narrativa do jogo e o que se pede. Lembremos que o jogo já se encontra pronto, construído, porém
o jogador precisa trazer sentido à narrativa do jogo bem como transformá-la numa narrativa temática de
sentido contextual, o que leva horas a pensar, perder, alcançar e chegar ao fim desejado.

Além disso, o jogo em si traz configuração pessoal, cuja função explica o jogo e seu objetivo. Nessa
configuração, o jogador, como bem cita o entrevistado (“Observo as dicas que o próprio jogo dá para o
jogador se dar bem”), refere-se à disponibilidade de informações que o jogo permite ao jogador. São
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assuntos relacionados à escolha de cores de campo do jogo, música, estrutura do corpo do avatar, etnia, cor
de cabelo, força e habilidade do avatar, nível de dificuldade de jogo etc. Por outro lado, a configuração de
jogos também disponibiliza mapa, pergaminho, bússola, textos escritos, imagens, cartas (lembremos que
cada gênero de jogo possui características demarcadas, o que difere de um gênero a outro).

Esses instrumentos de uso transmitem ao jogador a consciência do jogo em caso de explicação, como
também facilidade ao jogador dando dicas e sugestões, além de participar da formação do jogo no sentido
estrutural, pois o jogador faz seleção. A possibilidade de atuação em jogo gera benefícios para o jogador, pois
há sincronização de organização social em jogo gerada por aquele. Assemelha-se à atuação de alunos em sala
de aula quando se trabalha em grupo a fim de trocar conhecimentos, levando em conta o conhecimento
pessoal de cada aluno. No jogo, acontece o mesmo, e isso parte da atuação que o próprio jogo sugere, bem
como as escolhas e curiosidades que cada jogador mantém. Isso acontece na fala do jogador quando se
menciona: “Observo as dicas que o próprio jogo dá para o jogador se dar bem”. Fiquemos a pensar a que o
entrevistado quis se referir. Presumamos que seja a intencionalidade de dar-se bem no sentido de alcançar as
metas que o jogo solicita para cumprir, afinal, estamos falando de um jogo preparado para ser lido,
descoberto, desvendado de diversas formas à escolha de cada jogador.

Por essa razão, cada jogador tem o objetivo de realizar a narrativa do jogo, ou seja, avançar de forma a
corresponder o que se pede no jogo. Isto implica o ato de lutar, encontrar, alcançar, vencer, perder, explorar,
ganhar, correr, pular, caçar, nadar, voar etc. Compreende-se que os verbos mencionados indicam ações.
Ações decisivas que sejam válidas tanto para o jogo quanto para o jogador. Ambos se complementam. São
escolhas em forma de ações para com o avatar atreladas a atos relacionados à vida real do jogador. Dar-se
bem numa jogada é importante porque se julga que nenhum jogador deseja ter a experiência de perder,
embora isso aconteça, afinal, o jogo é uma representatividade da vida real e, nesta, acontece perdas e
ganhos, desafios e escolhas.

Ainda seguindo as discussões, outro entrevistado acrescentou à resposta, do que já foi apresentado, a
seguinte opinião: “[...] os sons, o ambiente, e a depender do jogo, os movimentos dos personagens ou do
cenário, podem reforçar ainda mais o entendimento”. Este jogador, como já citamos, continuou a conversa a
argumentar juntamente com a conversa anterior. Na resposta interpelada, o jogador faz explanações sobre o
caminho a seguir (a ambientação do jogo), além das dicas que o próprio jogo aborda, tais como setas
indicando caminho a seguir, texto escrito, oralidade de narradores, mapas, dentre outros fatores. Ficou
evidente o mesmo ponto de vista entre os jogadores com diferentes exemplos, havendo uma sincronização de
sentido. Já na resposta exposta, podemos perceber que o jogador exemplificou configurações de jogo
chamadas de multimodalidades. Mesmo que os jogadores não conheçam a política da multimodalidade, eles
usam, analisam em jogo não deixando nada despercebido no ato de jogo, como se percebe na resposta
anterior e em outras respostas disponibilizadas pelos participantes – estamos lidando com um projeto em
forma de leitura.

Quanto à multimodalidade, mais especificamente, podemos defini-la como a busca de interpretar objetos
midiáticos valorizando suas várias formas e detalhes num conjunto, obtendo, pois, grande sentido individual e
em coletividade. Logo, Anstey e Bull (2010) dizem que há cinco sistemas semióticos, dentre eles, o
linguístico, visual, auditivo, gestual e espacial, tendo como exemplos, respectivamente, vocabulário, cores,
sons, movimento e posição. A multimodalidade, portanto, faz ligações com elementos diversificados, como
por exemplo, o linguístico usado por um personagem de algum jogo e, ao mesmo tempo, usando o modo
gestual como acréscimo do linguístico, enriquecendo este meio. Nesse sentido, podemos aplicá-los em jogos
eletrônicos, já que possuem as características multimodais citadas.

Assim, a linguagem do jogo mencionada pelo jogador não se limita a controlar o teclado de um computador e
guiar o avatar à narrativa de raciocínio linear e determinada. O jogo acontece por meio de interpretações por
parte do jogador de modo a entender o que o jogo pede – e isso implica leitura. Imaginemos o jogo sem os
suportes mencionados pelo jogador. A ausência de som, movimento do avatar, o ambiente do jogo transmite
incoerência ao jogador e isto demanda incapacidade de manter a leitura de jogo e realizar o avanço de seus
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capítulos, o que, em outras palavras, podemos chamar de ‘avançar de fases’. Por esse motivo, falhas
interpretativas geram incompreensão semelhante à interpretação descontextualizada da leitura linear do livro
impresso. Contudo, em games ainda há maior vantagem de visualização em tela. A leitura linear de livro
impresso se desenrola no decurso das formações linguísticas bem como imagens demarcadas por legendas.
No campo de jogos eletrônicos essa contemplação transcorre por meio do mencionado pelo jogador como
imagem (tela de vídeo), gestos (movimento do avatar e demais personagens), som (música, linguagem oral),
texto escrito (em alguns jogos há a possibilidade de usar a legenda representativa de conversas em jogos),
estrutura física do jogo etc. Isso implica aprendizagem de diversas linguagens e, sobretudo, de questões
culturais e identitárias elaboradas pelo jogo.

A esse respeito, consideramos a formação identitária que o jogador mantém quando entra em convivência
com jogos, pois Norton (2011) considera que a formação da identidade acontece a qualquer momento por
meio de linguagem qualquer, como é o caso de games, em contato constante com este tipo de comunicação
contribuinte para a formação cultural. Logo, a sala de aula deve ser precursora de objeto de aprendizagem
para a formação identitária de alunos, levando em conta atividades pedagógicas de interesse dos alunos.

No entanto, as estruturas criadas pelos projetadores de jogos não são facilmente apreendidas a ponto de o
jogador observar e criar rapidamente as suas conclusões. As estruturas são meramente ilustradas a ponto de
fazer os jogadores pensarem antes de domar o jogo. Muito bem diz Frame (2011) que detalhes em jogo
podem variar de sentido, de situação para situação, o que exige do jogador seu conhecimento adquirido ao
longo das jogadas, trazendo também seu conhecimento de mundo fora de jogo.

Vale mencionar, mais uma vez, que essas formas de leitura não se limitam, à leitura sequenciada em um
amontoado de letras, palavras e frases. Isso justifica ir além da representação. A leitura ultrapassa em
formas maiores na linguagem não verbal. Em face disso, fiquemos a pensar o quão é significativa a análise de
estruturas em jogos, o que complementa o raciocínio interpretativo de jogadores para agir em campo. As
estruturas se combinam para trazer sentido ao jogo. Assim, para o jogador, as estruturas configurativas no
geral se tornam obrigatórias e significativas para avançar em jogo. Sem as estruturas citadas por eles
mesmos, o jogo fica sem sentido.

Por isso, podemos dizer que jogadores não procuram avançar a narrativa e manipular o avatar para tão
somente ganhar o jogo. Leituras de campos são feitas (o que, por vezes, são “pegadinhas”), interrupções em
jogo para análise, observação em paredes, movimento dos personagens inimigos etc. que estão ali em jogo
não de forma gratuita, por um motivo qualquer, mas para ditar o jogo como estratégico impositivo para
adivinhações e raciocínio, prestes a tornar-se pedagógico. Frame (2011, p. 4) descreve que

Considerar as modalidades inclui todas as coisas do projeto arquitético e o espaço
social de performance, uma ordem de recitação dos modos e interação, incluindo
ferramentas como esboço, voz, postura de corpo, filme, gráficos interativos, além da
fotografia.

Frame ainda diz que cada modo existe um significado que deve ser entendido por parte do jogador, como em
seu exemplo, a câmera mostrará movimento, ângulo e distância, o que podem ter uma simbologia
contextualizada, assim como efeito de luz e cor de cena. Então, essas e outras fontes de informações em jogo
têm sentido particulares e são essenciais para o jogador. Podemos comparar o jogo a um livro quando o
observamos de forma sequencial emitindo sentido ao leitor. À medida que isso não acontece, o leitor terá
incompreensão quanto ao que se lê. Da mesma forma acontece em jogos eletrônicos: caso o jogador não
interaja com a tela do jogo, observando os elementos configurativos sincronizados e a objetividade do jogo,
haverá uma possível ausência de sentido o que impossibilita, por vezes, o avanço em jogo.

Durante a entrevista com os jogadores, eles demonstraram ter consciência de observar a tela do jogo de
forma geral e necessária. A necessidade de análise crítica surge quando se avançam as fases e no momento

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/jogos_eletronicos_e_o_dilema_da_leitura_sob_a_otica_do_letramento.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



pelo qual ele se encontra exija maior atenção ao jogo. Os jogadores, assim, evidenciaram atentar-se à
narrativa do jogo de maneira geral, entendendo o jogo como um conjunto de objetos que precisam ser
observados e analisados. Eles apontaram o caso de som e imagem, por exemplo, completaram sentido em
combinação, pois o som de forma única pode trazer ausência de sentido quanto ao jogo, logo, sua forma em
conjunto enriquece o jogo e a consciência temática objetivada.

Do mesmo modo surgiu o questionamento estrutural do campo de jogo quando outro participante da
conversa intercalou e contribuiu ao dizer:

1. “O que eu mais gosto de fazer é seguir o sentido contrário da história. ‘Pra esse lado eu vou seguir a
história, então porque tem outro lado?
’ Fazendo isso já achei diversas coisas fazendo isso.”

Com essa abstração pode-se notar que o jogador, além de perceber o som e a imagem, também demonstra
atenção às modificações que a imagem apresenta. Essas e outras questões apresentam-se em forma de
controvérsias objetivadas a enganar o jogador a fim de desviá-lo da narrativa real do jogo, ou seja, alcançar
no jogador o ato de perder o que se busca. No entanto, quando isso acontece, o jogador tem a possibilidade
de repetir o jogo de maneira que tenha consciência do erro após fazer reflexão do ato ocorrido, bem como
apresentar-se com maior habilidade no jogo. Como bem mencionou o jogador, ao desejar seguir o sentido
contrário da história, isso explicita que o jogo é preenchido de metáforas que devem ser percebidas por parte
do usuário.

Por isso, a manifestação crítica se torna de grande valia por parte do usuário de tal mídia, para, assim,
obter-se a criticidade de saber o que se faz em jogo, percebendo o motivo pelo qual o jogo possibilita perdas
e ganhos, atenção e dedicação de tempo, bem como habilidade de manipulação de jogo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apresentado teve como objetivo discutir sobre a leitura realizada nos jogos eletrônicos, levando
em consideração as teorias do letramento. Na análise, procuramos apresentar a observação atribuída a esses
jogos por parte do jogador que, durante as jogadas, demonstra ter consciência e entendimento quanto ao
tema e significado dos jogos. Neste trabalho, isso se configura como ato de ler, pois o jogador demonstra ser
um leitor e observador assíduo quando leva em consideração o jogo como instrumento importante para
leitura e interpretação, como também, um momento de entretenimento atrelado à aprendizagem formal
através de mídias eletrônicas.

Ainda assim, este trabalho procurou mostrar e entender o jogo como mais uma ferramenta de contribuição à
formação social do jogador no processo de leitura. Nesta investigação, o jogo é concebido como um
instrumento letrado apto a desenvolver e aprimorar o jogador enquanto leitor diante de variado gênero
temático no campo dos jogos eletrônicos, leitura de códigos linguísticos e outras formas de linguagem.
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