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RESUMO 
 
 Este Trabalho de Conclusão de Curso para a Especialização em Arte da 
Universidade Federal de Pelotas, UFPel, apresenta maneiras como um jogo 
eletrônico pode ser visto como uma obra de arte. O jogo selecionado para o trabalho 
é o Journey, produzido por uma empresa independente que tem como base do jogo 
a exploração de uma experiência de autoconhecimento do personagem. O trabalho 
começa discutindo o que é um jogo a partir da visão de Johan Huizinga (2000), as 
classificações de jogo de Claude Lévi-Strauss (1989) e verifica o que se encontra no 
jogo Journey a partir do manifesto da GameArt de Nick Kelman (2004) e pelo livro de 
Arthur Bobany (2008) que define como um jogo pode ser arte comparando o jogos 
eletrônicos com cinema. Com este trabalho conclui-se que alguns jogos eletrônicos 
pode ser arte, como o jogo Journey, desde que apresentem alguns conceitos 
encontrados nas referencias com pelo tipo de jogo é, que ele quer transmitir e como 
é transmitido, além de seus gráficos, enredo, personagens e etc. 
 
Palavras-Chave: Game Arte, Artes Visuais, Jogos Eletrônicos, Journey. 
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ABSTRACT 

 This work Completion of course for Specialization in Art, Federal University of 
Pelotas, UFPel presents ways as an electronic game can be seen as a work of art. 
The work selected for the game is the Journey, produced by an independent 
company that is based on the exploitation of the game an experience of self 
character. The paper begins by discussing what a game from the view of Johan 
Huizinga (2000), the ratings game Claude Lévi-Strauss (1989) and checks what is in 
the game Journey from the manifesto of GameArt Nick Kelman (2004) and book by 
Arthur Bobany (2008) that defines how a game can be art comparing electronic 
games with cinema. With this work it was concluded that some video games can be 
art, like Journey game, provided they present some concepts found in what kind of 
game is that he wants to convey and how it is transmitted, and its graphics, storyline 
and characters. 

 

Keywords: Game Art, Visual Arts, Games, Journey. 
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Introdução 

 

 A escolha da Game Art como tema para monografia no Curso de 

Especialização em Artes da Universidade Federal de Pelotas vem desde minha 

graduação em Artes Visuais Licenciatura pela mesma instituição e também de 

quando fui a uma apresentação de um trabalho que fiz para a 26ª Jornada 

Acadêmica Integrada da Universidade Federal de Santa Maria, RS. Neste evento, vi 

o trabalho dos acadêmicos Carlos Alberto Donaduzzi e Manoela Freitas Vares que 

falava do artista Andrei Thomaz, o qual trabalhava com arte e jogos eletrônicos. 

 Comecei a pesquisar sobre Game Art em meu Trabalho de Conclusão de 

Curso de Artes Visuais, modalidade Licenciatura. Na banca de defesa, a Professora 
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Doutora Ursula Rosa da Silva sugeriu a escolha de um dos jogos que apresentei no 

meu trabalho para relacionar com o trabalho de alguns artistas, pois alguns jogos 

eletrônicos produzidos atualmente podem ser relacionados com conceitos das Artes 

Visuais. 

 Para este trabalho escolhi um dos jogos eletrônicos que sempre são citados 

quando se pesquisa sobre Game Art e que são largamente considerados como 

obras de arte. Proponho lançar um olhar sobre um jogo eletrônico e verificar se pode 

ser visto como obra de arte e a partir disso vou compara com aspectos das Arte. 

Para tanto, parto da definição de Game Art presente no manifesto de Nic Kelman 

escrito em 2004, e de Lieser Wolf, das suas colocações sobre a arte dos jogos 

eletrônicos presente no livro Arte Digital (2010). 

 Journey, já que ele oferece uma experiência similar àquela oferecida por uma 

obra de arte, conforme me proponho a demonstrar neste estudo. Este trabalho se 

justifica pelo fato de que não existem muitos trabalhos em no pais que discutam a 

relação entre jogos eletrônicos e arte, também pela falta de material de pesquisa no 

campo mais específico das Artes Visuais sobre esta nova expressão artística que é 

a Game Art.  

 No primeiro capítulo vou me deter em um parâmetro para definir a relação 

entre jogos e arte e verificar onde que eles podem se aproximar. No segundo 

capítulo vou apresentar alguns aspectos sobre a história dos vídeo games e da 

Game Art. E no terceiro capítulo vou apresentar o jogo Journey e fazer algumas 

relações com a arte e, no fim a conclusão. 
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Cap. 1 – O que é Jogo? 

 

O jogo, para Johan Huizinga, em Homo Ludens (2000), é importante para 

todos, algo que está em todos, seja como cultura, seja como até mesmo uma 

simples brincadeira. Diz ele que, 

Desde já encontramos aqui um aspecto muito importante: mesmo em 
suas formas mais simples, ao nível de animal, o jogo é mais do que um 
fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa os limites de 
atividade puramente física ou biológica. (HUIZINGA, 2000, p. 5)  

Para o autor, o indivíduo que joga, mesmo que o jogo tenha um aspecto de 

entretenimento ou passatempo, consegue ter uma maior facilidade para tarefas 

sérias, e também um exercício de autocontrole. Segundo ele, "o jogo constitui uma 

preparação do jovem para as tarefas sérias que mais tarde a vida dele exigirá, 

segundo outra, trata-se de um exercício de autocontrole indispensável ao indivíduo.” 

(HUIZINGA, 2000, p. 5).  

A intensidade do jogo e seu poder de fascinação não podem ser explicados 

por análises racionais ou biológicas, porque possui uma intensidade, uma 

fascinação, uma capacidade de excitar que é sua essência e característica 
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primordial. Funciona, segundo Huizinga (2000) ora como descarga de energia 

excessiva, ora como preparação para as exigências da vida. O autor afirma que é 

legítimo considerá-lo uma "totalidade", no moderno sentido da palavra, pois ele 

ultrapassa a esfera da vida humana e qualquer elemento racional. 

Jogo e arte se aproximam em sua essência, pois o primeiro possui uma 

essência irracional (lúdica), que ultrapassa a materialidade, os limites da realidade 

física, a concepção determinista de um mundo regido pela ação de forças cegas. Ele 

é, ao mesmo tempo, uma forma específica de atividade, "significante" singular e 

possui uma função social. 

Deste modo, é possível aproximar o jogo da arte. Um autor que apresenta 

outra aproximação é o Claude Lévi-Strauss no livro O Pensamento Selvagem 

(1989), posicionando a arte a meio caminho entre a ciência e o pensamento mítico 

mágico:  

 Se, no plano especulativo, o pensamento mítico não deixa de ter 
analogia com o Bricolage no plano prático, e se a criação artística se coloca 
a igual distância entre estas duas formas de atividade e a ciência, o jogo e o 
rito oferecem entre si relação do mesmo tipo. (LÉVI-STRAUSS, 1989, p. 
52). 

 E por este viés ele defende que o jogo, rito e ciência tem relação com o 

processo de criação e com a arte. Lévi-Strauss (1989) também ressalta que o jogo 

em si pode ser caracterizado em dois tipos: o jogo disjuntivo (competitivo) e o jogo 

conjuntivo (participativo). 

 Conforme o autor um jogo disjuntivo é aquele que “[...] resulta na criação de 

uma divisão diferencial entre jogadores individuais ou equipes, que nada designava, 

previamente, como desiguais. Todavia, no fim da partida, distinguir-se-ão em 

ganhadores e perdedores” (Lévi-Strauss, 1989, p.54) já o jogo conjuntivo difere 

deste,  

“[…] pois institui uma união (pode dizer-se aqui uma comunhão) ou, em todo 
caso, uma relação orgânica, entre dois grupos (que se confundem, por fim, 
um com a personagem do oficiante; o outro, com a coletividade dos fiéis) e 
que eram dissociados no início.” (Idem) 

Diferentemente do jogo disjuntivo, que tem o viés da competição, o conjuntivo 

tem caráter participativo de um simples jogar por jogar. Acredito que esta ideia de 

participação não competitiva, pode ser aproximada da noção de arte, pois ela não 
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busca um vencedor do jogo, mas sim uma experimentação ou uma experiência, 

onde se propõe um tipo de experimento que se difere de forma prática cotidiana das 

coisas. 

O jogo, para Huizinga (2000), baseia-se na manipulação de certas imagens, 

numa certa "imaginação" da realidade, ou melhor, sua transformação em imagens, o 

que nos aproxima das Artes Visuais. Pode ser entendido como potência, pura 

virtualidade, se pensarmos no sentido que lhe atribui Pierre Lévy (1999). 

A palavra “virtual” pode ser entendida em ao menos três sentidos: 
primeiro, técnico, ligado à informática, um segundo corrente e um terceiro 
filosófico. O fascínio suscitado pela “realidade virtual” decorre em boa parte 
da confusão entre esses três sentidos. Na acepção filosófica, é virtual aquilo 
que existe apenas em potência e não em ato, o campo de forças e de 
problemas que tende a resolver-se em uma atualização. (LÉVY,1999, p. 47) 

 Sendo assim, qualquer coisa percebida como irreal - como quando uma 

pessoa imagina algo, uma brincadeira de faz de conta ou um sentimento - configura 

uma virtualidade. O que não quer dizer que esta irrealidade não seja "verdadeira". 

No caso dos jogos eletrônicos, isto fica mais claro, pois estes "criam" realidades que 

seriam “irreais” do ponto de vista da materialidade, mas que são “virtuais”, ou seja, 

existem dentro desta imaterialidade. Arte e jogo, assim, se aproximam sob a ideia de 

"invenção" de uma realidade. 

 Para os jogadores de videogame, por exemplo, seria “[...] absurda a idéia de 

viver em um mundo sem arte. Arte é como estar apaixonado, não se explica, apenas 

sabe-se, sente. Nas duas últimas décadas jogadores do mundo inteiro têm 

absorvido, vivenciado e admirado arte, apaixonando-se por ela sem saber.” 

(BOBANY, 2008, p.11) .   

A autora Susanne Langer (1989) define que o uso da arte é um uso estético, 

embora também físico, um uso “imprático”. Para ela a arte é uma das atividades 

simbólicas1 características da humanidade, cujo uso não é prático (LANGER, 1989, 

p. 52-53). Considerando que numa experiência com objetos de arte é necessário 

liberar a percepção das finalidades práticas, pois isto "é o que nos permite dar 

atenção à sua aparência como tal" (LANGER, 1980, p. 51), o sucesso da 

experiência em arte necessita de um abandono voluntário a uma circunstância de 

                                                           
1
Langer caracteriza a atividade da arte pela criação de formas simbólicas do sentimento humano e como uma 

forma de pensamento simbólico articulado e não-discursivo que estabelece um "contato mais direto com a 
intuição do que os símbolos discursivos" (1980, p. 409), por mostrar seu conteúdo ao invés de dizê-lo. 
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arte que é de natureza “imprática”. Assim, o uso de um objeto de arte, assim como o 

uso do jogo, é um uso “imprático”, embora outros usos e funções possam ser 

circunstancialmente atribuídos a eles.  

Arte e não-arte compartilham do mesmo espaço e lugar entre nós. Ainda 

segundo Langer, "a arte não afeta a viabilidade da vida tanto quanto afeta sua 

qualidade" (1980, p. 417). Para ela, a distinta qualidade da emoção e da experiência 

estética de arte (pois a experiência estética não se dá somente pela arte) é diferente 

de qualquer outra, e "a atitude em relação às obras de arte é uma atitude altamente 

especial", cuja "resposta característica é uma emoção inteiramente à parte, algo 

mais do que a fruição comum" (Idem, p. 38). Então, o uso “imprático” da arte possui 

qualidades diferenciadas dos usos práticos cotidianos. E esse uso imprático 

aproxima-se do modo como usamos os jogos eletrônicos nos dias de hoje. 

Assim como a arte, a intensidade do jogo e seu poder de fascinação não 

podem ser explicados por análises racionais ou biológicas, porque possuem uma 

intensidade, uma fascinação, uma capacidade de excitar que é sua essência e 

característica primordial.   

 Atualmente existe uma grande produção dentro das empresas independentes 

de jogos eletrônicos que exploram este tipo de jogo conjuntivo para dar novas 

experiências ao jogador e também trazem temas que não são apresentados nos 

jogos comerciais, os quais exploram mais os jogos disjuntivos. Estes jogos podem 

ser chamados de jogos inúteis ou jogos “impráticos”, dentro de uma visão geral do 

jogador. Estes jogos vão buscar dentro do conceito mais primordial do jogo que 

Huizinga (2000) descreve no seu livro como sendo a fascinação que os jogos 

transmitem, que alguns desenvolvedores usam isso para criar jogos que conseguem 

transmitir grandes experiências estéticas. 
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Cap. 2 – História dos Jogos Eletrônicos 

 

 Na sua história, os jogos eletrônicos tiveram grande evolução gráfica, nos 

seus enredos e até em seus personagens. Eles chegaram a um ponto em que sua 

produção é tão grandiosa quanto a criação e a comercialização de filme, pois move 

tantas pessoas e dinheiro quanto para um filme do padrão da indústria 

cinematográfica norte americana. Alguns jogos independentes estão se 

aproximando cada vez mais do campo das Artes Visuais. A este tipo de expressão 

cultural artística se dá o nome de Game Art. 

Para entender o que é Game Art temos que ter o breve conhecimento da 

história dos Vídeo Games. O documentário “Era dos VideoGames” (2007) da 

Discovery Channel relata o começo dos Vídeo Games em 1958 com o primeiro jogo 

eletrônico feito em uma área de pesquisa do governo norte americano. Um dos 

pesquisadores militares conseguiu programar um osciloscópio2 como um jogo de 

tênis e foi chamado de Tennis for Two, criando o primeiro jogo eletrônico.  

                                                           
2
 Osciloscópio: instrumento de medida eletrônica; cria um gráfico bidimensional visível em um monitor constituído 

por um “ponto” que periodicamente “varre” a tela da esquerda para direta. 
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Figura 01: Tennis for Two
3
.  

 

Os jogos eletrônicos só se tornaram muito populares quando ganharam um 

console4 próprio e que pôde ser ligado em qualquer televisor. O primeiro console 

inventado foi chamado de Odyssey, lançado em 1972, e produzido pela Magnavox, 

uma indústria fabricante de televisores dos Estados Unidos. No começo das vendas 

não foi um grande sucesso, mas se tornou popular quando foi lançada uma versão 

do Pong5. Assim começa a história dos Vídeo Games que conhecemos. 

 Conforme a enciclopédia do Itaú Cultural, pode-se afirmar que a Game Art 

teve seu início com o manifesto de Nic Kelman.  No artigo “Yes, But is it a Game?”6 

apresenta, ao final, “Video Game Arts Manifest” no qual reivindica uma nova 

categoria para o desenvolvimento de jogos, que não meramente entretenimento. Ele 

apela para envolvimento sentimental nos jogos desafiando a todos os 

desenvolvedores a nos “fazer chorar”. Ironiza no final do manifesto dizendo que no 

dia em que um game “fizer chorar”, será o dia que poderemos chamá-lo de Arte 

(LAURENTIZ, 2009).   

Kelman (2004) levanta pontos que, segundo ele, distanciam os Vídeo Games 

do simples entretenimento. O primeiro deles é a interatividade e o potencial de se 

conectar com sua audiência, possivelmente mais profundos do que qualquer forma 

de arte já estabelecida; o segundo, os elementos da história e a interação, que se 

                                                           
3
 Fonte: <http://lorddoomcripta.blogspot.com.br/2012/01/vghistory1-primeiro-game-inventado- html>  Acesso em 

24/1/13. 
4
 Console: é um microcomputador dedicado a executar os videogames, que podem estar contidos em cartuchos 

ou discos de leitura óptica. 
5
 Pong é um jogo eletrônico de esporte em duas dimensões que simula um tênis de mesa. 

6
 In:  Gamers: Writers Artists and Programmers on the Pleasures of Pixels, ed. Shanna Compton, Brooklyn: Soft 

Skull Press, 2004. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico_de_esporte
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tornam um elo emocional muito forte no envolvimento dos games; o terceiro item 

clama por visuais únicos e originais que independam de estilos já estabelecidos, 

como, graffitis, animes e HQs. Segundo ele, os custos de um game artístico 

deveriam ser aceitos da mesma maneira que os custos de um filme. Por último, 

salienta que os Vídeo Games solicitam maturidade nos temas, já que não são 

apenas para crianças.  

Wolf Liese, no livro Arte Digital (2010), registra que, basicamente, as obras 

artísticas no âmbito dos jogos de eletrônicos podem classificar-se em duas 

categorias:  

1. Obras que modificam os jogos comerciais, ou seja, transformam um jogo 
já existente: noutro jogo interactivo, num filme ou também num programa. 
2.Obras que criam um novo jogo interactivo com um conceito e desenho 
próprios.(LIESE, 2010, p. 217) 

No mundo da arte, a Game Art ganhou uma exposição no Museu de Arte 

Smithsonian, de 8 março de 2012 até dia 30 setembro de 2012 quando ocorreu uma 

mostra denominada “The Art of Video Games”, que teve como objetivo explorar a 

evolução dos Vídeo Games como uma forma artística em sua curta história.  

No Smithsonian7, desde 2011, os jogos eletrônicos foram acrescentados 

como mais uma forma de expressão artística dentro das classificações do próprio 

museu. Foi alterada a categoria “Artes no Rádio e na Televisão” incluindo o 

conteúdo feito para a internet, celulares, tecnologias interativas em geral e Video 

Games, esta categoria passou a ser chamada de “Arte em Mídia”. 

O Moma8 (Museu de Arte Moderna de Nova York) também adquiriu alguns 

jogos para a sua coleção, mas só em março de 2013. Colocou os jogos eletrônicos 

dentro da linha de design interativo. O Moma, junto com a aquisição dos jogos, 

também fez uma exposição. 

Além de alguns museus já terem incluído a classificação para os jogos 

eletrônicos, há também artistas que já se alimentam dos jogos eletrônicos para 

fazerem suas obras de arte. 

                                                           
7
 Fonte: <http://www.ahorda.com.br/games/a-nossa-querida-arte-%E2%80%93-parte-1> e 

<http://www.ahorda.com.br/games/nossa-querida-arte-parte-2> Acesso em 11/4/12. 
8
 Fonte: <http://www.gameblast.com.br/2013/03/discussao-repercussao-da-exposicao-de.html> Acesso em 

11/4/12. 
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Como Andrei Thomas, que usa dois seres que habitam um labirinto: um deles 

é o Minotauro e o outro é o ser dos Vídeo Games Pac-Man (Fig. 02), no Brasil 

conhecido pelo nome Come Come. O mesmo artista usa o jogo Tetris9 (Fig. 03) para 

utilizar o conceito de arte de figura/fundo e contraste. Logo abaixo estão algumas 

imagens de seus trabalhos. 

 

Fig. 02: Minotauro vs Pac-man (2004)
10

  

 

 

Fig. 03: Tetris: Estudos (2007)
11

  

Um artista brasileiro, Danilo Ribeiro12 usa ideia do cotidiano de jovens que 

jogam, como na pintura “Natureza morta com Playstation 2”(Fig. 04). Retrata 

também cenas conforme ocorrem em games, trocando o personagem por um 

autorretrato, afirmando que quem joga sempre se imagina como o protagonista do 

jogo. Diz ele que "É uma brincadeira. Já existia „natureza morta com cesto de fruta‟, 

                                                           
9
Jogo no qual vão caindo do topo da tela peças que terão que se encaixar para formar linhas horizontais e 

desaparecerem. 
10

 Fonte:<http://www.andreithomaz.com>  Acesso em 21/5/12. 
11

 Fonte:<http://www.andreithomaz.com>  Acesso em 21/5/12. 
12

 Segundo a notícia <http://blogs.estadao.com.br/link/tag/danilo-ribeiro/> Acesso: 20/04/2012 
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„natureza morta com peixe‟, aí eu quis fazer „natureza morta com Play Station 2‟. As 

pessoas estranham um elemento contemporâneo, mas será que antigamente as 

pinturas de natureza morta também provocavam essa sensação?” (RIBEIRO, 

2012)13 . 

 

 

 

 

Figura 04: Natureza Morta com Playstation 2 (2008)
14

 . 

Duncan Harris15, fotógrafo de Vídeo Games, utiliza o conceito de “Isto foi...” 

para usar em suas fotografias de jogos. Trata-se de quando uma pessoa mostra 

uma foto para outra e sempre comenta “Isto foi em tal lugar"..., ou "quando...” (Fig 

05). 

 

                                                           
13

 RIBEIRO, Danilo, apud SERRANHO, Filipe: Game, tinta e pincel. Disponível em: <http:// blogs. estadao. 
com.br/link/tag/danilo-ribeiro/> Acesso: 20/04/2012. 
14

 Fonte: <http://blogs.estadao.com.br/link/tag/danilo-ribeiro/> Acesso em 20/04/2012. 
15

 Fonte: <http://www.baixakijogos.com.br/noticias/22783-ha-uma-obra-de-arte-escondida-em-cada-jogo> Acesso 
em  7/3/12 
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Fig. 05: Trespasser (The Elder Scrolls V Skyrim) 23/4/12
16

  

Kordian Lewandowski17, usando um bloco de isopor, fez uma releitura da obra La 

Pietà, de Michelangelo, na escultura Game Over18 (Fig. 06), com os personagens do 

jogo Mario Bros19, tendo Peach20 como Maria e Mario21 como Jesus.  

 
 

Figura 06: Game Over (2008)
22

  

Outra de suas releituras, do Pensador de Rodin, Lewandowski usou o 

personagem DK23, Donkey Kong (Fig. 07), mas desta vez só em montagem digital. 

                                                           
16

Fonte: <http://deadendthrills.com/> Acesso em 25/5/12. 
17

Fonte: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0.EM:polones+ esculpe+ pieta+ 
inspirada+no+jogo+mario+bros.html > Acesso em 15/4/12. 
18

 Game Over na maioria dos jogos aparece quando o jogador falha em uma missão ou o personagem morre, ou 
quando acaba o jogo.  
19

 Mario Bros é um jogo eletrônico da Nintendo lançado em 83, criado por Shigeru Miyamoto. 
20

 Peach é a princesa do jogo Mario Bros, sempre resgatada no fim do jogo. 
21

 Mario é o personagem principal de Mario Bros. e também o mascote da empresa Nintendo. 
22

Fonte:<http://kordianl.deviantart.com/art/Pieta-Game-Over-turntable-153374911? moodonly = 69> Acesso em 
25/5/12. 
23

 Do jogo Donkey Kong da Nintendo, um gorila marrom com uma gravata vermelha e nela escrito DK. 
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Fig. 07: The Nerd‟s Thinker
24

  
 

  Por fim, Butt Johnson, um desenhista que usa alguns personagens de jogos 

nas composições apresentando algum realismo nos desenhos. Por exemplo, na 

releitura de São Jorge e o Dragão com os personagens do Mario Bros. (Fig. 08), e 

do Mapa Mundi com os personagens do Street Fighter25 e Mortal Kombat26 (Fig. 09). 

 

                                                           
24

Fonte:<http://kordianl.deviantart.com/art/The-Nerd‟s-Thinker-turntable-153374911?moodonly=69> Acesso em 
25/5/12. 
25

 Jogo de Luta de vídeo games com inúmeros personagens de diversos países. 
26

 Em sua maioria de lutas com personagens de seis reinos: Earthrealm (plano terreno), Netherrealm  
(Inferno), Outworld (mundo externo), Orderrealm (Mundo da Ordem), Chaosrealm  (Mundo do Caos) e 
Edenia (Paraíso). 
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Fig. 8: Mario, Patron Saint of Brooklyn, 2003
27

 (14 x 17 inches, Ballpoint on paper) 

 

                                                           
27

 Fonte:<www.buttjohnson.com/drawings/> Acesso em 22/12/12. 
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Fig. 9: The Ambassadors, 2008, (30 x 40 inches, Ballpoint on paper). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 3º - Universos dos Jogos Eletrônicos 

 

 Embora a Game Art seja uma categoria difícil de definir, os jogos como Flow, 

Flower, Journey, Shadow of Colossus, Okami, Limbo, entre outros jogos, concebidos 

para as plataformas do PC28, Playstation 329, Playstation 230, Nintendo Wii31, PSP32 e 

para o Xbox 36033, são considerados como arte por inúmeros jogadores e críticos de 

jogos. Uma das empresas fabricantes de jogos eletrônicos, a That Game 

                                                           
28

 PC é a sigla que muitas vezes quer dizer computador. 
29

 Playstation 3 é um console da empresa Sony de 7ª geração de videogames e também é conhecido por PS3. 
30

 Playstation 2 é um console de empresa Sony é um console da 6ª geração de videogames e também é 
conhecido por PS2. 
31

Console da Nintendo, console da 7ª geração de vídeo games conhecido também por Wii. 
32

 Abreviação de PlayStation Portable,  plataforma de vídeo games portátil da Sony, lançada em 2005. 
33

 É o console de vídeo game da Microsoft da 7ª geração. 
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Company34, tem como missão “criar entretenimento interativo atemporal, que 

provoque mudanças positivas na psique humana do mundo todo”35. Seus jogos 

Cloud, Flow, Flower e Journey são constantemente citados em notícias sobre jogos 

ou relacionando jogos eletrônicos com arte.  

 Neste trabalho vou me deter no jogo Journey, cujo universo ficcional se situa 

em um lugar desértico onde se encontram as ruínas de uma civilização. Embora 

possa ser jogado online com outras pessoas, ele ainda assim consegue passar uma 

sensação de imensidão e de solidão. Por mais que se jogue com outras pessoas, só 

se descobre quem são elas no fim do jogo, quando aparecem os créditos, sendo 

possível ver os nomes das pessoas que ajudaram o jogador. Durante o jogo, não se 

consegue interagir verbalmente com as outras pessoas, pois a única forma de 

comunicação que o personagem tem é através de ruídos que emite. O objetivo do 

jogo é chegar ao topo da montanha que aparece no horizonte. Parte da experiência 

consiste em descobrir quem é o personagem, como é este lugar e qual é o seu 

propósito ali.  

 O Journey se encaixa em várias categorias do manifesto da Game Art escrito 

por Nic Kelman (2004), como no primeiro ponto, pela interatividade e potencial de se 

conectar e interagir com qualquer pessoa por sua narrativa visual. De acordo com o 

segundo e terceiro ponto, por ser uma narrativa visual e uma jornada de auto-

descoberta consegue se adaptar a qualquer pessoa do mundo, através da cultura 

visual do próprio universo do jogo. No quarto ponto, que debate sobre a maturidade 

dos temas, o Journey, por ser uma jornada de auto-descoberta, para uma criança 

pode ser só um jogo de passatempo enquanto que o adulto consegue ver um 

conteúdo de maior profundidade mesmo o jogo tendo uma construção visual bem 

simplificada. 

 O fato do jogo Journey (Fig. 10 e 11) ser uma jornada de descoberta do seu 

propósito e do que se tem de fazer nele, aproxima este jogo da noção de  jogo 

conjuntivo de Lévi-Strauss (1989), uma vez que o Journey não tem marcação de 

pontos ou estímulos para uma competitividade entre os jogadores.   

                                                           
34

Fonte de <http://tecnoartenews.com/noticias/interatividade-dos-jogos-cria-tipo-unico-de-arte/> Acesso em 
20/5/2012. 
35

 Tradução livre de “Create timeless interactive entertainment that makes positive change to the human psyche 
worldwide.” Fonte de <http://thatgamecompany.com/company/> Acesso em 25/5/2012. 
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 Este jogo foi indicado e ganhador de alguns prêmios do Video Game Awards 

201236 que seria o equivalente ao Oscar dos Vídeo Games. As categorias nas quais 

foi indicado foram: Jogo do ano, Melhor jogo de PS3, Melhor Jogo Independente, 

Melhores Gráficos, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Canção em um Jogo e 

Melhor jogo por Download. Journey venceu nas categorias de Melhor Trilha Sonora 

Original, Melhor Jogo Independente e Melhor Jogo PS3. 

 

 

Fig. 10: Journey para PS3 
37

 

 

 

Fig. 11: Journey para PS3
38

 

                                                           
36

 Fonte: <http://www.arkade.com.br/noticias/video-game-awards-2012-saiba-quem-foram-grandes-
vencedores/>Acesso em 8/12/12. 
37

 Fonte:<http://thatgamecompany.com/company/> Acesso em 25/5/2012. 
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 O jogo começa sem explicação escrita alguma, fazendo com que aquele que 

o joga pela primeira vez fique sem informações sobre o ambiente ficcional do jogo, 

tendo que se guiar pelas imagens dos cenários e dos personagens e seus 

comportamentos e acontecimentos. 

 Ao iniciar o jogador se detêm em um vídeo onde mostra o cenário do jogo e 

uma estrela cadente voando no deserto até o personagem que está sentando no 

chão. Aparece, então, no centro tela o controle e como se faz para mover o 

personagem. Quando se movimenta o personagem e quando sobe até o topo de 

uma duna, onde tem uma espécie de lápide, aparece no centro da tela o nome do 

jogo e no canto inferior esquerdo um ícone do botão start para iniciar (Fig. 12). 

 

 

Fig. 12: Início Journey
39 

 Quando se clica para começar o jogo não há demonstração de texto ou 

explicação de quem é o personagem, de onde ele vem, como se joga, ou o que tem 

que fazer no jogo. Apenas começa. 

 O jogo tem fases, mas de modo continuado, de maneira que não há uma 

interrupção na narrativa, por isso eu estou chamando estas “fases” de segmentos. 

 O primeiro segmento o jogo começa nas lápides. Onde apareceu o menu dá 

para ver uma montanha com uma pilastra de luz saindo dela. Indo em direção a ela 

achamos uma série de ruínas de construções que parecem templos antigos. Em 

                                                                                                                                                                                     
38

 Fonte:<http://thatgamecompany.com/company/> Acesso em 25/5/2012. 
39

  Quadro do vídeo Fonte <https://www.youtube.com/watch?v=zLGlpE92OSQ> Acesso em 20/11/2013 
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alguns deles podemos ver inscrições que aparentam ser a história das pessoas que 

construíram estes prédios. 

 No fim deste segmento chegamos até topo de um prédio onde estão várias 

outras lápides. Quando o avatar emite o som que ele tem, que serve para se 

comunicar, estas lápides começam a brilhar. Uma estátua localizada também no 

topo do prédio começa a brilhar (Fig. 13). Inicia um vídeo que sugere um plano 

espiritual onde o avatar se comunica com um ser igual a ele, mas branco e bem 

maior. É ele que conta com imagens estáticas e em movimento parte da história do 

povo do avatar e o que aconteceu com eles. Após este vídeo abre-se uma porta no 

prédio que tem um corredor que leva até fim do segmento. 

 

 

Fig. 13: Fim 1° segmento
40

  

 O segundo segmento ocorre em uma pequena área entre dois prédios em 

ruínas e uma ponte igualmente em ruínas (Fig. 14). Pode-se, então, remontar a 

ponte libertando uns pedaços de tecidos voadores que reconstroem a ponte com 

uma grande faixa de tecido, possibilitando chegar ao outro prédio em ruínas. Na 

entrada está colocada a estátua que indica o fim do segmento e outro vídeo do povo 

do personagem. 

                                                           
40

 Quadro do vídeo Fonte <https://www.youtube.com/watch?v=zLGlpE92OSQ> Acesso em 20/11/2013 
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Fig. 14: Pontes em ruínas 
41 

 O terceiro segmento é uma das maiores partes do jogo. Nesta encontramos 

um deserto onde se vê, no horizonte, uma montanha que tem uma coluna de luz na 

parte superior (Fig. 15). Subentende-se que é necessário ir até ela. Quando 

avançamos neste cenário vamos encontrando pequenas ruínas de construções e 

também algumas criaturas (Fig. 16) que ficam junto ao personagem até chegar a um 

vale recoberto de névoa de areia que esconde um prédio gigante. No seu topo há 

mais uma estátua e outro vídeo. Após assisti-lo se abre uma grade que tem no topo 

deste prédio e soltam-se diversas criaturas que nos levam para o próximo segmento. 

 

                                                           
41

 Quadro do vídeo Fonte <https://www.youtube.com/watch?v=zLGlpE92OSQ> Acesso em 20/11/2013 
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Fig. 15: Início do 2º segmento
42

  

 

Fig. 16: Criatura do jogo
43  

 No quarto segmento ocorre uma grande queda na qual vamos deslizando na 

areia onde passamos por várias ruínas sendo seguido por criaturas. Neste segmento 

o sol está se pondo. Em uma parte deste caminho a luz do pôr do sol está passando 

por dentro das ruínas, e parece que o avatar está deslizado na água (Fig. 17). O fim 

deste segmento se dá em uma queda para um buraco que parece uma caverna. Lá 

está tudo escuro e só há uma luz onde é a estátua que conta a história. 

                                                           
42

 Quadro do vídeo Fonte <https://www.youtube.com/watch?v=zLGlpE92OSQ> Acesso em 20/11/2013 
43 Fonte: <mylbpeverything.blogspot.com.br/2012/04/more-goodies-than-expected-with-journey.html> Acesso em 

18/11/2013 
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Fig. 17: Surfar
44 

 O quinto segmento passa-se dentro das ruínas. O caminho só é iluminado por 

buracos no teto que deixam passar a luz do exterior. Nesta parte se assemelha com 

fundo do mar (Fig. 18), que em alguns trechos podemos encontrar com criaturas 

similares a águas-vivas (Fig. 19).  

 

Fig. 18: Fundo do mar
45 

                                                           
44

 Quadro do vídeo Fonte <https://www.youtube.com/watch?v=zLGlpE92OSQ> Acesso em 20/11/2013 
45

 Quadro do vídeo Fonte <https://www.youtube.com/watch?v=zLGlpE92OSQ> Acesso em 20/11/2013 
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Fig. 19: Água-Viva
46

 

 No fim deste segmento surgem umas criaturas serpente que têm um olho só. 

Elas emitem uma luz de seu olho e se ficamos na sua frente ela nos ataca, 

perdemos um pedaço da roupa do personagem que adquirimos durante o jogo. 

 O sexto segmento (Fig. 20) começa dentro de uma torre que só é possível 

subir e conforme libera uns quadros na parede este lugar é preenchido com um 

líquido dourado que ajuda o personagem a voar. Durante esta subida vemos 

algumas águas-vivas que nos ajudam a vencer alguns obstáculos. No topo deste 

lugar há uma estátua que dá fim ao segmento. 

 

Fig. 20: Torre com líquido
47 

                                                           
46

 Fonte:<http://www.thatgamecompany.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=2427> Acesso em: 26 nov. 2013. 
47

 Quadro do vídeo. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=zLGlpE92OSQ> Acesso em 20/11/2013. 
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 O sétimo segmento começa quase no topo da montanha na qual está a torre 

de luz. Neste segmento estamos em uns vales que podem congelar o avatar. 

Quanto mais subimos, mais frio fica o ambiente, que se pode notar pelo aspecto da 

roupa do avatar (Fig. 21). 

 

Fig. 21: Congelar
48 

 Após passarmos por uma série de ruínas e desafios, começamos a caminhar 

em um lugar grande onde há apenas neve e um vento gelado, até que se encerra 

este trecho e vamos para o último segmento que conta o fim da história do jogo.  

 Depois de entender um pouco que se passa em cada segmento apresentar a 

história do Journey me deterei um pouco na questão na presença do enredo. Na 

historia dos vídeo games “Era dos Videogames” (2007) da Discovery Chanel é 

apontado o fato de que o jogo do Mario Bros foi o primeiro a ter um enredo. Mario 

Bros antes de ter este nome era conhecido por JumperMan no qual não havia um 

enredo elaborado. O herói somente tinha que salvar a Princesa. Após um tempo foi 

trocado o nome e junto ele ganhou um enredo mais elaborado. O jogo começou a se 

passar em um mundo onde as pessoas e uma princesa foram aprisionadas por um 

monstro gigante; se Mario conseguisse libertar a princesa e derrotar o vilão tudo 

voltaria ao normal. Outro jogo também citado pelo enredo ser muito interessante 

pela característica do jogador evoluir junto com o seu avatar é a série de jogos The 

Legend of Zelda. 

                                                           
48

 Quadro do vídeo Fonte <https://www.youtube.com/watch?v=zLGlpE92OSQ> Acesso em 20/11/2013 
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 Nesta, o jogador tem o controle de Link, o personagem principal do jogo, e o 

guerreiro sempre tem em seu enredo o objetivo de salvar ou ajudar a Princesa 

Zelda. Conforme o jogo vai se desenvolvendo Link vai realizando as ações, com 

várias armas ou ferramentas e descobre com outros personagens, através de 

conversas ou de pistas, como deve prosseguir no enredo e o que tem de fazer para 

terminar o jogo. 

 Diferentemente do The Legend of Zelda, no Journey o jogador tem que 

descobrir o desfecho do enredo por si e sem nenhum auxílio de texto, apenas 

através de que acontece, pistas visuais e pequenos vídeos49 do jogo.  

 A seguir dissertarei sobre o personagem principal do Journey. Bobany (2008) 

dá uma definição bem geral de quem é o protagonista de um jogo. “Podemos definir 

que o protagonista, no âmbito dos games, é uma entidade física envolvida em 

alguma atividade.” (BOBANY, 2008, p. 43).  

 Bobany (2008) ressalta que existem vários tipos de protagonistas nos jogos 

eletrônicos, um dos tipos é o “Herói sem face” que descreve: 

 Este tipo de protagonista é o mais ligado ao nosso sentimento 

inconsciente de que somos nós os verdadeiros heróis da narrativa. 

Escondendo a identidade do mesmo, projetamos nossa própria identidade e 

personalidade. (BOBANY, 2008, p.43).   

 Conforme Bobany (2008) os jogadores tem maior afeição ao “Herói sem face”, 

pois este tipo de protagonista não têm grandes características físicas marcantes, 

nem poderes fantásticos. Devido ao fato do protagonista ser parecido com uma 

pessoa comum e não ter nenhuma habilidade especial que ajuda no sucesso do 

jogo, e só se diferenciar porque ele se envolve em eventos globais, isso facilita a 

identificação com o jogador.  

 O protagonista (Fig. 22) do Journey é um ser humanóide, tem como 

vestimenta uma capa com capuz e uma espécie de cachecol. 

                                                           
49

  Também são chamados de “cinematics”, que servem para conectar os elementos do jogo e dar coesão ao 

enredo. 
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Fig. 22: Avatar
50 

 

 A vestimenta do protagonista pode ter duas cores básicas: uma é a vermelha 

(Fig. 22) e outra branca. Mas o jogador só tem acesso a esta vestimenta branca 

quando consegue pegar toda uma série de itens secretos que tem no jogo.     

 Outro fator importante do jogo é o cenário, pois ajuda a dar sentido à história. 

Uma “variedade de cenários encontrados também ajuda a jogabilidade com a 

variação necessária para criar uma experiência contínua e inusitada a cada nova 

fase e cenário encontrados” (BOBANY, 2008, p. 92). O tipo de cenário mais comum 

dentro dos jogos eletrônicos é o fantástico, pois este tipo de mundo é o que menos 

precisa manter relação com a realidade para conseguir ser bem-sucedido. 

 O jogo Journey ocorre em um reino fantástico e misterioso de tamanho 

grande, motivando o jogador a explorar este cenário e tentar descobrir os segredos 

escondidos nele, pois, à primeira vista, só conseguimos encontrar lugares desérticos 

e com ruínas. 

 Bobany (2008) ressalta que o cenário junto com um enredo e o protagonista 

deve apresentar um mundo totalmente imaginário. 

Não somente se pode fazer isso, mas para que um ambiente de ficção em 

um jogo seja algo espetacular e cativante, que sirva para impulsionar e 

incentivar o jogador a explorá-lo, ele deve quebrar essas barreiras da 

imaginação e não pode ter nenhuma referência a algo que pudesse ser 

encontrado na terra. (BOBANY, 2008, p.96). 

                                                           
50

 Fonte: <http://flizzick.deviantart.com/art/Journey-Character-350032124> Acesso em 12/01/2014. 
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  Esta imagem ilustra toda a história do Journey (Fig. 23). Assim fica mais 

simples de relembrar os segmentos para falar um pouco de seus cenários.  

 

 

Fig. 23: História do Jogo
51

 

 Os três primeiros segmentos passam-se em um grande deserto. Uma coisa 

intrigante é que as ruínas que aparecem nestes primeiros segmentos têm inscrições 

de um povo que não se encontra na história do mundo real, o que chama a atenção 

do jogador a descobrir qual é a raça que fez estas inscrições nos prédios.  

 O próximo segmento apresenta um cenário onde não dá para ver muita coisa, 

pois o jogador está em um declive e passa por ele só deslizando. Mesmo assim, 

percebe-se a existência de uma cidade em ruínas, até que caímos em um buraco 

que vai para o próximo segmento. Ele se torna muito interessante e intrigante, pois o 

tom de luz que entra neste subsolo é azulado, mostrando umas ruínas e também 

umas fitas que são feitas de tecido e que ficam em pé sozinhas misteriosamente, 

dando a este cenário uma aparência de um fundo de mar. 

 Já no sexto segmento começa a ascendência do personagem. Esta parte, em 

minha opinião, é mais intrigante, pois mostra, além de inúmeros escritos da raça do 

protagonista, também uma grande gama de criaturas místicas como as águas-vivas 

                                                           
51 Fonte: <http://www.redditpics.com/a-journey-ps3-wallpaper-1900x1200,672827/> Acesso em 13/01/2014. 
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e outras criaturas já citadas. O mais misterioso é que aparece uma criatura 

semelhante a um tubarão-martelo gigante (Fig. 24) feito de tecidos. 

 

Fig. 24: Tubarão-Martelo
52 

 No antepenúltimo e penúltimo segmento o jogador se encontra em um cenário 

de uma montanha repleta de neve, com algumas ruínas e desfiladeiros onde o 

avatar passa pelo meio ou pelas bordas deles.  

  Nestes segmentos não têm tantos elementos comuns ao mundo real, por 

eles se passarem quase no topo da montanha. Estas partes do jogo são uma 

reanálise do que já se passou durante o Journey e acaba relacionando com a vida 

real.  

 

 

 

 

Conclusão 

 

 Muitas vezes as pessoas procuram uma forma de buscar uma fuga da 

realidade ou, em outras palavras, uma fuga da vida cotidiana; com este intuito vão 

buscar um escape em mundos virtuais como nos jogos, nos filmes e nas Artes. 

Huizinga descreve que “[...] trata-se de uma evasão da vida „real‟ para uma esfera 

                                                           
52 Fonte: <http://s796.photobucket.com/user/Uberfuehrer/media/Journey/Scarf-HhWS-mockup-large.png.html> 

Acesso em 13/01/2014. 
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temporária de atividade com orientação própria.” (2010, p. 11). As pessoas podem 

buscar fazer nos jogos coisas que não conseguiriam ou que não poderiam fazer na 

vida real por regras da sociedade. Na arte, filmes e nos jogos, tanto nos eletrônicos 

ou não, elas conseguem interpretar seres heróicos ou míticos que estão envolvidos 

em aventuras épicas, totalmente opostos à vida das pessoas. Ter novas visões de 

mundo, e vemos nisto uma busca de experiência fora dos planos reais. Com isso me 

vem à mente novamente a frase que é a missão da That Game Company: “criar 

entretenimento interativo atemporal, que provoque mudanças positivas na psique 

humana do mundo todo”53. Jogos como Journey trazem entre aspectos positivos, por 

exemplo, ao optarem pela não violência e pela busca de uma desaceleração da vida 

cotidiana.   

  Quanto ao jogo Journey, ele não se caracteriza como um jogo apenas 

comercial, e sim é mais como uma experiência estética, conforme vimos 

anteriormente, pois é um jogo que não apresenta inimigos, pontos ou alguma 

competição, mas sim uma transmissão de experiência com uma mensagem. Através 

do próprio nome do jogo, traduzido para o português “jornada”, já se entende que 

vamos fazer uma viagem ou uma jornada que no caso dele é de auto descoberta. 

Com isso vemos que o Journey têm características que o aproxima da arte. Mesmo 

assim, atualmente, há pessoas dentro do campo das Artes Visuais que não 

consideram os jogos eletrônicos como uma expressão artística, mas aqui espero ter 

mostrado que sim, um jogo eletrônico pode ser considerado uma obra de Arte 

Visual, pois, pode-se dizer que ele tem todas ou quase todas as características de 

uma obra de arte. Diferentemente de um objeto de arte que tradicionalmente se 

encontraria em um museu e que sua reprodução não conseguiria atingir o público 

com mesma intensidade que a obra original, no caso dos jogos eletrônicos temos a 

obra em qualquer lugar no qual tenhamos um dispositivo que dê para acessar o 

jogo; por ser uma mídia digital, um múltiplo, não há um original, pois cada cópia tem 

o mesmo valor.   

 Os jogos como Journey conseguem chegar perto das Artes Visuais por serem 

jogos com objetivo de transmissão de uma experiência ou mensagem, pois eles têm 

belos gráficos, ótimos enredos e personagens cativantes e marcantes por suas 
                                                           
53

 Tradução livre de “Create timeless interactive entertainment that makes positive change to the human psyche 
worldwide.” Fonte de < http://thatgamecompany.com/company/> Acesso em 25/5/2012. 
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atitudes e modos de ser. Este gênero de jogo muitas vezes é visto por jogadores em 

geral como sendo pouco atrativos, por não apresentar violência ou alguma 

competição. Dadas às muitas formas possíveis de ser da arte na 

contemporaneidade, é fato que nem todos os tipos de arte tocam um determinado 

espectador. Da mesma maneira, com o jogo isso também acontece porque depende 

da percepção e do desejo do indivíduo para entendê-los ou de apreciá-los devido ao 

seu caráter menos comercial. Este tipo de jogo mais se encontra dentro das 

empresas independentes, pois nelas não se busca um grande lucro com o jogo, mas 

um reconhecimento da qualidade e uma liberdade de criação.  
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