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O JOGO SEM FIM, UM JOGO QUE SE BRINCA?1 

As novas formas de jogar e interagir em jogos digitais sem vitória delimitada 
 

THE GAME WITH NO END, A GAME TO BE PLAYED? 
New ways to play and interact in digital games without bounded victory 

 
Rodrigo Campanella2 

 
 
RESUMO 
 
Jogos digitais individuais lançados na última década colocam em questão a existência de 
um sentido de “vitória”, algo muito naturalizado nesta tipologia de jogo. Essa inexistência 
ou fragmentação do sentido de vitória em jogos digitais reposiciona o jogador em relação a 
suas interações possíveis e amplia o campo de experimentação nos jogos digitais, passando 
pela impossibilidade de completude e por novas relações de imersão e agência com o 
ambiente e possibilidades de ação. Neste artigo, partimos de uma descrição das 
características dos jogos digitais para demonstrar o potencial de mudança existente em 
jogos “sem vitória”, nos detendo especialmente em dois gêneros em que isso se apresenta 
usualmente: os “walking simulators” e os “simuladores de sobrevivência”. A partir disso, 
procedemos a uma análise inicial de algumas características dos simuladores de 
sobrevivência “Don’t Starve” e “Sheltered”. 
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ABSTRACT 
 
Individual digital games launched in the last decade put into question the existence of a 
sense of "victory", something very naturalized in this type of game. The inexistence or 
fragmentation of the sense of victory in digital games replaces the players in relation to 
their possible interactions and also extends the field of experimentation in digital games, 
through the impossibility of completeness and the new relations of immersion and agency 
with the environment and possibilities of action. In this article, we start from a description 
of the characteristics of the digital games to demonstrate the potential of change in games 
without a win, focusing on two genres in which this usually is presented: walking 
simulators and survival simulators ". From this, we proceed to an initial analysis of some 
characteristics of the survival simulators "Don’t Starve" and "Sheltered". 
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Dentre as características que definem historicamente os jogos, tanto digitais quanto 

tradicionais, destaca-se a existência de um sistema de regras que estabelece um objetivo 

último considerado como “vitória”, modo de vencer que também demarca o final do jogo, e 

os meios para que se alcance esse propósito (os meios de marcar pontos, os meios de 

superar obstáculos ou adversários). Além disso, jogos também são definidos pela incerteza 

sobre a vitória (é necessário que o jogo seja tenso e apresente dificuldades inicialmente 

desconhecidas para manter o interesse e o esforço do jogador em busca do resultado) e se 

estabelecem como uma esfera à parte da vida cotidiana, sem consequências sociais para os 

envolvidos e com a suspensão temporária das regras da vida corrente, substituídas pelas 

regras específicas de cada jogo (HUIZINGA, 1999).   

Entretanto, uma série de jogos digitais lançados na última década coloca em 

questão, de modo explícito, a certeza sobre a necessidade desse sentido de “vitória”, que na 

maior parte das vezes parece tão naturalizado em diversas tipologias de jogo - bastando a 

soma de um maior número de pontos ou a imposição de uma falha aos adversários para que 

se vença e “complete” um jogo. Nestes novos jogos, a definição inequívoca de vitória dá 

lugar a um “deslizamento dos objetivos”, no qual superar os desafios apresentados (nos 

jogos progressivos, com caráter mais narrativo) ou traçar uma estratégia de exploração 

rumo a um certo sentido (em jogos emergentes e repletos de possibilidades) não se efetiva 

ao final com a sensação de superação definitiva ou completude, ainda que se imponha a 

sensação de que uma progressão aconteceu durante o percurso.   

 Fazem parte dessa variedade de jogos tanto os que possuem uma estrutura aberta de 

exploração e interações na qual não se destaca qualquer objetivo final a ser conquistado 

quanto aqueles em que a condução do jogo chega a delimitar um objetivo amplo ou 

desafios em série que permitem apontar para um “desfecho” definitivo, mas sem esclarecer 

de que maneira essas ações podem levar até esse horizonte de vitória. Estes jogos são 

objetos (virtuais) com potência para afrontar a própria definição usual de “jogo” e levam a 

repensar tanto as possibilidades expressivas dos jogos digitais (MURRAY, 2001; JUUL, 
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2005) quanto a concepção usual de interação relacionada a um jogador de games digitais, o 

qual supostamente “joga para vencer” ou “joga para chegar ao final” (JUUL, 2013).  

São jogos que colocam no panorama de experimentação do jogador a 

impossibilidade de completude, a busca sem sentido definido e que ressaltam a exploração 

das possibilidades de ação e manipulação de elementos, ao invés da busca por um fim que 

consagra de modo definitivo a habilidade daquele que joga.  

Essa inexistência ou fragmentação do sentido de vitória em jogos digitais como 

fator essencial da construção expressiva e procedimental (a forma como são programados) 

de certos títulos também reposiciona o jogador em relação a suas interações possíveis com 

o ambiente e os elementos de jogo, alterando de modo drástico as expectativas amplamente 

associadas à dinâmica do jogar.  

O que esses títulos propõem é um novo campo de experimentação nos jogos 

digitais, que passa a exigir que se compreenda com mais profundidade qual pode ser a 

noção efetiva de “vitória” em jogos digitais. Esse movimento  coloca em tela a necessidade 

de talvez se ampliar a definição atual para que se compreenda como “jogos” tais obras, as 

quais fazem perguntar sobre as formas pelas quais se apresenta o “fim” ou o lugar efetivo 

de uma sensação de perda nessas obras, por ser impossível dizer de uma vitória em termos 

de completude mas com tais jogos podendo ser novamente experimentados, 

sucessivamente, buscando outras alternativas de ação e estratégia.  

Os jogos sem vitória parecem apontar o estabelecimento, para o jogador, de outras 

formas de experimentação do sentido dos jogos, que passam pela impossibilidade de 

completude, pela busca sem sentido definido, pela repetida exploração das possibilidades 

de ação ou pela manipulação de elementos tratada como objetivo principal.  

A relação entre jogador e forma-jogo, antes dada como exata, é colocada em 

questão nessa nova perspectiva. O papel do jogador, antes composto também pela 

perspectiva da falha mas direcionado à onipotência final, em seu papel de grande 

conquistador de desafios, enfrenta o choque de um fim não-estabelecido. Ou de uma 

perspectiva de vitória impossível, de completude perpetuamente adiada. 
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 Ao buscar romper com uma característica marcante e definidora dos jogos, estas 

obras acabam também redefinindo a relação do jogador com a porção procedimental, com 

os modos de agência e transformação (MURRAY, 1999) oferecidos dentro dos jogos. Nos 

títulos em que existe algum “deslizamento” ou certo nível de “invisibilidade” dos objetivos, 

a criação e o design reforçam uma possibilidade poética, de contestação e reflexão, que não 

se apresenta apenas na falta de um final (a dificuldade em se dizer “venci”) mas em toda a 

estrutura que conduz o jogador desde o início.  

 

Definições clássicas e novos aportes 

 

 As definições clássicas do jogo enfatizam seu estabelecimento como uma esfera à 

parte da realidade cotidiana, sem consequências na vida social do jogador, que fazem cessar 

as regras da vida social e as substituem por sua própria ordem, e que valem apenas durante 

um determinado período e dentro de um recorte espacial específico, mantendo  sempre um 

elemento de tensão: a incerteza sobre quem será o vencedor ou sobre como conquistar a 

vitória (HUIZINGA, 1999). Os jogos também se caracterizam por um caráter ficcional em 

que, mesmo suspendendo as regras do mundo cotidiano, não se perde a noção de que esse 

mundo permanece ativo ao redor do jogo. Ao jogar, é reconhecido pelo jogador que a 

esfera específica em que o jogo está circunscrito existe em paralelo com a continuidade do 

mundo da vida convencional, que se estende logo além da marcação liminar que define 

aquele que é o ambiente de jogo (CAILLOIS, 1990). 

 O jogo também é compreendido por Caillois em seu caráter de ludus, série de 

obstáculos e desafios artificialmente estruturados e aceitos pelos participantes como forma 

de adquirir ou demonstrar habilidades, conhecimentos e de exercitar estratégias. O ludus 

seria uma evolução da paidia, a pulsão primitiva de desordem, transformação, destruição, 

algazarra. Ao estruturar a paidia em um modo menos destrutivo, que coloca os jogadores 

na direção de algum tipo de aprendizado ao estabelecer regras/limites para a conquista de 

uma vitória claramente delimitada, Caillois observa que o ludus seria um “enobrecimento” 

da paidia. 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 Os jogos digitais representam um tipo específico de programa computacional (ou 

software) que segue a mesma lógica de funcionamento de qualquer outro programa – são 

procedimentais, funcionando através de um sistema de máquinas de estado / state machines 

que condicionam o processamento de dados, estabelecendo que a partir de um sistema de 

entrada (input) de dados, a máquina irá produzir certas respostas (ou alterações de estado) 

que tomam a forma de saídas (outpus) de dados.   

 Janet Murray inclui os jogos em sua caracterização de “ambientes digitais 

narrativos”, bastante útil para descrever as propriedades de jogos computacionais- digitais. 

Para a autora, esses ambientes são caracterizados como procedimentais, participativos, 

espaciais e enciclopédicos.  

 Ambientes procedimentais são aqueles que se estruturam como máquinas de dados a 

partir de funções computacionais, possibilitando que as respostas do sistema correspondam 

às entradas de dados efetuadas pelos usuários, dentro de uma certa variedade de 

possibilidades que abrange os comandos que podem ser usados como entrada de dados e o 

número finito de funções para as quais o programa pode estabelecer respostas. 

 A participação nestes ambientes virtuais é definida pelo fato de que são as ações do 

usuário, que orientam a resposta a ser disponibilizada pelo programa, alterando 

continuamente as condições iniciais dadas e colocando em movimento a máquina de 

estados. Essa característica explicita o jogador / interator como participante da ordem de 

eventos a ser gerada pelo programa em funcionamento, dando a ele a certeza de que seu 

personagem dentro do jogo irá se movimentar - andando ou saltando, por exemplo - apenas 

no momento em que for utilizado o comando que aciona tais funções. 

 O pesquisador de jogos digitais Gonzalo Frasca defendia, já nos anos 1990, que os 

jogos não poderiam ser observados sob a mesma perspectiva das narrativas pois enquanto o 

jogar, ou ludus, é definido como um conjunto de possibilidades, a narrativa seria “um 

conjunto de ações encadeadas” (FRASCA, 1999, s/p, tradução nossa). 

 Frasca irá sugerir sua própria definição para o estudo dos jogos digitais, estabelecida 

sobre o princípio da simulação.  Sua proposta é que os videogames não são baseados no 

princípio da representação mas em uma estrutura semiótica diferenciada chamada 
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simulação, que guarda coincidência de elementos com a narrativa mas possui 

funcionamento bastante diverso. Um fator que comprovaria isso seria a dificuldade da 

teoria tradicional e da semiótica ligadas à literatura em lidar com os jogos, os ambientes 

virtuais e os textos multiformes (FRASCA, 2003b, p. 223), por serem suportes responsivos 

às ações do jogador.  

 O que está em questão nessa proposta de diferenciação é deixar de compreender os 

jogos a partir daquilo que é encadeado previamente por uma figura que pode ser 

compreendida como “autor” e passar a valorizar na definição dos jogos sua perspectiva de 

múltiplos encadeamentos possíveis diante de uma diversidade de ações realizada pelo 

jogador. Não se trata aqui de assumir uma posição que nega qualquer possibilidade 

narrativa ao jogos e nem negar possíveis contribuições que as teorias acerca da narrativa 

podem trazer para esse campo. Mas o movimento que fazemos, com suporte em Frasca, é 

efetivamente negar que a narrativa oferece o principal ou o único campo de sentidos para o 

estudo de jogos digitais.  

 Eskelinen (2001) frisa que a tentativa de aproximação de qualquer concepção de 

“narrativa” com o tipo de estrutura encontrado nos jogos de video game pressupõe uma má 

compreensão daquilo que é a narrativa em si. Para o pesquisador, com base nas concepções 

de Espen Aarseth sobre o cibertexto, os jogos digitais são construídos como uma prática 

configurativa enquanto a literatura, o cinema e o teatro são práticas interpretativas. Por 

prática configurativa, entende-se que o ethos dos videogames está relacionado à 

possibilidade de reconstrução e transformação dos elementos sem a necessidade de se 

estabelecer em qualquer momento uma sequência de eventos como aquela “correta” ou 

“completa”. 

 O pesquisador aponta que simuladores são laboratórios para experimentação, onde a 

ação do usuário não é apenas permitida mas sim requerida, pois até mesmo o prazer dos 

simuladores encontra-se na possibilidade do interator de interromper e modificar as séries 

de ações. Essa caracterização fica melhor definida na forma como Jesper Juul apresenta os 

conceitos de “árvore do jogo” (game tree) e “sessão de jogo” (gameplay). A árvore do jogo 

refere-se ao horizonte de possibilidades permitido pela máquina de estados do jogo, 

abrangendo virtualmente todas as possibilidades e sequências de interação possíveis, bem 
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como todas as diferentes respostas que o jogo-software pode oferecer a elas (JUUL, 2005, 

p. 56). Já a sessão de jogo (ou gameplay) é o modo como o jogador efetivamente se 

comporta em cada uma das vezes em que joga. 

 Compreendendo os jogos em seu caráter de simulação e na perspectiva de que 

possibilitam práticas configurativas (e não necessariamente narrativas), podemos também 

observar os jogos como um tipo específico de objeto elaborado a partir de um quadro de 

regras, de objetos e possibilidades de ações e interações (procedimentais) em um ambiente 

espacial simulado. O jogo é um objeto-simulador onde se efetivam as características 

expressivas do meio (a imersão, a agência e a transformação) para o jogador (MURRAY, 

2001). Nas definições e exemplos apresentados por Murray e Frasca, não há ênfase sobre a 

necessidade ou o estabelecimento de uma perspectiva de “final” ou completude para os 

jogos e experimentos digitais interativos. Ao contrário, a ênfase de ambos os pesquisadores 

se dirige exatamente para a pontecial multiplicidade de ações e consequências a serem 

experimentadas pelos jogadores/interatores, algo diametralmente oposto ao estabelecimento 

de apenas um modo que possa ser compreendido como “vitória”. É o processo em si, não 

sua completude como superação de desafios, que interessa nas descrições e propostas 

oferecidas por ambos.  

 Compreender o jogo sob a perspectiva de um objeto maleável dado à simulação 

possibilita estudá-lo também a partir da concepção do design, para permitir entender como 

um certo projeto anterior ao jogo se efetiva, na prática, como indutor ou canalizador das 

experiências possíveis de serem vivenciadas em ambientes virtuais, dentro de suas 

características de espacialidade, agência, transformação e reestruturação (MURRAY, 2001; 

FRASCA, 2003a), afastando a compreensão do jogo jogo da concepção tradicional 

narrativa.  

 Utilizar a perspectiva do design possibilita observar o jogo como estrutura 

parcialmente fechada, já que ações do jogador só podem ser realizadas nos limites do 

código e da arte que são disponibilizados. Isso explicita que o jogo, ainda que permita uma 

diversidade de ações, estratégias e experimentações de interação para o jogador, também 

está determinado por um projeto anterior à obra que delimita as formas que esta poderá 
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assumir e a configura como essa espécie de objeto digital que será colocado em movimento 

e terá suas reações incentivadas por meio da ação do jogador. 

  Em sua proposta de transformação do objetivo convencional esperado dos jogos e 

da própria noção de “vitória” pessoal (na forma como esse deslocamento da vitória 

modifica sua estrutura procedimental e de interações), os jogos sem vitória se apresentam 

como questionadores de certa configuração do mundo até então estabelecido e como 

proponentes de outras formas de experimentação (e de expectativa) nos modos de lidar com 

interações digitais, narrativas, com a competição, com o sentido de perda/vitória e com a 

possibilidade inescapável da incompletude e da incerteza, em um suporte usualmente 

reconhecido por ofertar ao jogador a possibilidade de superar “todos os desafios”. O que 

estes jogos colocam em foco é uma mudança na própria configuração sensível do mundo e 

das interações possíveis. 

 Sob o olhar delimitado pela simulação, (em sua potência de lugar de 

experimentação sem consequências diretas para a vida social concreta) uma possibilidade - 

ou expectativa - similar pode ser observada no modo como os jogadores são instados a 

questionar suas ações dentro das dinâmicas dos jogos que impedem ou desvalorizam um 

sentido de progressão e completude como objetivo último. 

Tais jogos se conformam como objetos semi-fechados dotados de uma 

intencionalidade em relação à inexistência de uma vitória definitiva ao final da sucessão de 

desafios que apresentam. Essa conformação atravessa seu desenvolvimento desde o projeto 

inicial, deixando marcas na forma como estabelecem as possibilidades e vedações de 

gameplay, nos parâmetros que devem ser levados em conta pelo jogador para continuar 

jogando e na forma como determinados aspectos conduzem ao fim de jogo e à “morte” no 

ambiente digital citado.  

 Dessa forma, os jogos selecionados aparecem como um tipo de objeto virtual 

interativo bastante específico – o jogo no qual inexiste a conquista final, no qual a prática 

de jogo passa a ser construída como uma série de pequenas vitórias (muitas vezes apenas 

exploratórias) que não se efetivam como vitória definitiva, ou vitória-como-desfecho. 

Dessa maneira, duas frentes para a compreensão seguem abertas: assumir a vitória 
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inalcançável, onde é preciso ser desafiado e ganhar sempre, sem cessar e sem a perspectiva 

de estabilidade ou continuidade; ou observar tal jogabilidade como experimentação sem 

perspectiva de vitória, voltando-se ao nível de “playfulness”, ludicidade “pura” (SICART, 

2014) na qual a possibilidade de permanecer no jogo e continuar jogando é mais importante 

do que o “ser vitorioso”. 

 

Jogos de sobrevivência e exploração 

Em dois gêneros recentes, porém bem estabelecidos dentro dos jogos digitais 

contemporâneos, o deslocamento do sentido de vitória se apresenta como uma característica 

essencial: os “simuladores de sobrevivência” em ambiente aberto e os “walking 

simulators”.  

Os “simuladores de sobrevivência” são títulos nos quais o jogador é inicialmente 

colocado em uma situação de risco e desamparo, com recursos mínimos que garantam 

condições de enfrentar os perigos a seu redor, devendo explorar o ambiente virtual e 

elaborar estratégias para enfrentar essas ameaças. Esse gênero valoriza a exploração da 

diversidade de ações, de interações com os objetos e com as ferramentas de jogo. 

 Já os “walking simulators” são jogos caracterizados por uma “pura exploração”, 

onde não são definidos claramente objetivos de completude ou obstáculos a serem 

enfrentados pelo jogador. Nessa categoria, é usual que exista um sentido para a exploração, 

na forma de algo “a ser desvendado” pelo jogador sobre o ambiente em que ele se encontra, 

sobre a própria identidade do personagem que controla no jogo ou sobre a situação que o 

levou até ali. É a partir desse impulso inicial que ele irá interagir com os ambientes, objetos 

e outros personagens, sem necessariamente a perspectiva de uma “resolução” do jogo e sem 

compreender, boa parte das vezes, qual exatamente é a matriz lógica desse mundo no qual 

ele se encontra – se  realidade concreta, alucinação, memória, sonho, pós-vida ou outras 

dimensões de fantasia. 

Esses gêneros são estruturados de diferentes formas em relação a quebras de 

expectativas sobre a possibilidade de vitória, que se relacionam a um destes graus de 
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incerteza: a) a dúvida sobre qual o objetivo perseguido, reforçada pela dúvida sobre o 

universo onde se passa o jogo ou sobre a origem dos fatos e dos objetos aos quais se têm 

acesso ao longo do gameplay; b) a inexistência de uma vitória definitiva determinada, com 

os jogos sendo fundamentados na repetição de pequenas exigências para seguir jogando, na 

exploração de ações a serem realizadas sequencialmente para que novas possibilidades 

surjam e na descoberta de novos elementos ou interações com o ambiente digital, criando 

um frágil horizonte de “pequenas vitórias”, baseado em mínimas conquistas sucessivas para 

permanecer jogando e não em uma perspectiva de vitória conclusiva. 

Entre os “simuladores de sobrevivência”, “Dont Starve” (Klei Entertainment, 2013) e 

“Sheltered” (Unicube, 2016) despontam como exemplares bastante claros desses jogos sem 

vitória que tratamos neste artigo. São títulos que possuem uma clara progressão de desafios, 

ampla possibilidade de exploração de cenários, ampla diversidade estratégica e de 

gerenciamento de ações e manipulação de objetos, porém sem apresentar qualquer 

possibilidade de “conquista” ao se encerrar o jogo – pois também são jogos que não 

delimitam nenhum sentido de final, de completude. São jogos onde o objetivo mais claro 

para o jogador é gerenciar os elementos que possui da melhor maneira para evitar qualquer 

das possibilidades de perder o jogo que se avolumam ao longo do tempo. Ou seja, são jogos 

em que evitar o fim de jogo é o objetivo constante que acompanha o jogador. 

Em “Don’t Starve”, o jogador desperta em uma dimensão que não se define como 

realidade ou fantasia e deve explorar os recursos naturais do lugar, (madeira, plantas, 

rochas, ouro, carne animal), inclusive criando ferramentas para isso, para conseguir 

expandir sua exploração do cenário do jogo e se defender dos animais e seres monstruosos 

que habitam o lugar, além de enfrentar as mudanças climáticas que ocorrem com a 

passagem do tempo.  

 Em “Sheltered”, o jogador deve gerenciar os recursos e ações de uma família de 4 

pessoas alojada em um abrigo subterrâneo após um desastre nuclear que aniquilou quase 

toda a vida na superfície. É necessário gerenciar os recursos disponíveis, criar novas 

ferramentas de exploração e sobrevivência, garantir a integridade e aperfeiçoar os 

equipamentos que já existem no abrigo, realizar missões de exploração e coleta de itens do 

cenário de jogo para além do abrigo, enfrentar outros sobreviventes que buscam roubar seus 
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itens e atacar o abrigo e negociar a aceitação de novos residentes, que buscam refúgio 

permanente ou que fogem de outros perigos na superfície.  

 No início de ambos os jogos, não há indicações sobre qual sequência de ações será 

necessária para levar o jogador adiante de alguma maneira ou sobre como deve se 

relacionar com os elementos disponíveis para gerenciamento. É durante a própria tentativa 

de interação com os elementos que seu uso começará a ser esclarecido. E é observando 

quais os parâmetros exibidos na tela de modo permanente que o jogador terá consciência de 

quais são os elementos que lhe permitirão se manter “vivo” no jogo, sem o fim da partida. 

Tanto “Don’t Starve” quanto “Sheltered” são jogos caracterizados pela morte permanente 

(“permadeath”¸ no termo em inglês) quando o jogador perde cada uma de suas partidas – 

tudo aquilo que foi conquistado até o momento é eliminado, sem a chance de voltar a um 

ponto anterior de jogo salvo e continuar a jogar novamente. A morte permanente acrescenta 

mais uma camada de pressão na direção do jogo que pode ser (constantemente) perdido, 

mas não pode ser efetivamente ganho.  

 Em “Don’t Starve”, o percurso do jogador se dará por uma exploração efetiva do 

cenário (é necessário andar por todo o ambiente virtual disponível e coletar o máximo de 

recursos para cumprir necessidades diversas) montar fogueiras noturnas para se abrigar dos 

inimigos que surgem das trevas, elaborar novos itens e máquinas para o personagem, 

construir versões cada vez mais elaboradas de lugares que sirvam de abrigo contra animais 

ou contra as intempéries do tempo e, claro, se manter minimamente alimentado para evitar 

a morte.  

Na tela, mostradores exibem os níveis de saúde, saciedade e sanidade do jogador, 

além de um relógio que exibe em qual momento do dia se está. Sobreviver a cada noite é o 

primeiro dos desafios do jogo, que se acumulará a diversos outros conforme o jogador 

sobreviver por mais tempo. Essa luta contra o ciclo de cada dia será uma limitação 

constante e a principal marca de ritmo do jogo. Só é possível explorar os arredores e coletar 

itens do cenário enquanto existe algum resquício de luz.  
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A interface do jogo em Don’t Starve: desafios que se acumulam pelo espaço 

 

Com a chegada de cada noite, a ação do jogador fica extremamente limitada ao 

campo que consegue iluminar. Se não existe fogo disponível, a tela se apaga 

completamente e o jogador só terá indicações visuais de que seu personagem está sendo 

atacado, sem possibilidade de defesa. Se existe uma tocha ou uma pequena fogueira, é 

possível criar um pequeno ambiente iluminado ao redor do jogador que, se não traz muita 

segurança, ao menos possibilita um mínimo de controle (sobre o ambiente de jogo a seu 

redor) e alguma defesa, pois é possível ver de onde partem os possíveis ataques contra si. 

Fazendo fogueiras maiores, é possível iluminar precariamente quase toda a tela, tendo visão 

de possíveis animais selvagens ou outros seres que representam perigo e estão à espreita, 

além de poder explorar uma pequena fração do terreno visível. O ritmo dado pela luz e sua 

ausência a cada pequeno ciclo do jogo é o primeiro desafio de destaque em Don’t Starve, 

ressaltado sonora e visualmente com uma indicação no alto da tela, próxima ao relógio a 

cada dia passado. Cada novo dia parece ser representado como uma possível nova vitória 

para o jogador, nessa perspectiva que não apresenta resolução ou escape definitivo.  
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 Além disso, os recursos disponíveis no ambiente do jogo são finitos – coletar cada 

vez mais recursos significa também esgotar tais recursos, criando a necessidade de seguir 

para mais longe em busca de mais suprimentos ou de encontrar formas de gerar mais desses 

suprimentos com novos itens, técnicas ou máquinas, opções que vão sendo disponibilizadas 

conforme o jogador evolui e permanece vivo.  

 Em “Sheltered”, o gerenciamento de recursos é muito mais estático e 

completamente baseado no abrigo subterrâneo no qual se encontra a família que o jogador 

representa. Não há um personagem principal – toda a família é controlada de modo igual 

por quem joga e outros sobreviventes que forem aceitos posteriormente como habitantes do 

abrigo também serão controlados pelo jogador. Aqui, a escassez é o mote constante do jogo 

– é preciso manter um nível mínimo de água, comida, combustível para o gerador de 

energia, medicamentos e materiais avulsos para construir itens essenciais, como máscaras 

contra a radiação. Além isso, as máquinas e mobiliário que garantem a vida no abrigo se 

degradam com o tempo, multiplicando o desafio para o jogador.  

 

 

Em Sheltered, o abrigo no início do jogo oferece poucas opções e espaço reduzido. É preciso desenvolver 

espaços e equipamentos para garantir a vida 
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É necessário, em um rápido resumo, manter a estrutura existente em funcionamento, 

com consertos constantes; sair para conseguir materiais, comida, combustível e 

medicamentos; evitar que o abrigo seja invadido por saqueadores; evoluir e construir novos 

equipamentos que permitam aproveitar melhor ou coletar mais recursos; manter a saúde da 

família, garantindo a higiene, sono, hidratação e alimentação constantes. Ao longo de um 

jogo, é bastante provável que membros da família inicial irão falecer por motivos diversos 

– fome, doenças, intoxicação por radiação, desidratação, ferimentos em lutas contra outros 

sobreviventes. Por controlar diversos personagens, que a princípio são uma família mas 

podem também ser acrescidos de outros sobreviventes aceitos no abrigo, o jogador 

experimenta em “Sheltered” a possibilidade de morrer e continuar jogando, com o luto dos 

familiares sendo também uma possível variável que afeta o jogo, ainda que isso não ocorra 

de modo forte, como seria possível.  

 Em ambos os jogos, a exploração constante é essencial para prosseguir jogando, 

mas isso se apresenta de maneiras diferentes. Em “Don’t Starve” é necessária uma posição 

constante de ataque em relação aos recursos e ao ambiente ao redor. Já em “Sheltered” é 

construída um posição de defesa, na qual manter o abrigo guarnecido e garantir o retorno 

para “casa” dos personagens que saem para explorar o cenário é a pequena vitória ser 

conquistada a todo momento. Nos dois jogos, a vitória não parece estar em qualquer tipo de 

completude, mas existe alguma conquista através da possibilidade de aprender cada vez 

mais como gerenciar e manipular os elementos do jogo, de modo a garantir a permanência 

do jogo. O domínio das possibilidades de ação, das melhores sequências de utilização dos 

recursos e das formas como os desafios se apresentam seguindo uma certa ordem é o que 

possibilita ao jogador superar seu desempenho anterior e avançar um pouco mais diante dos 

obstáculos.   

 

Conclusão 

Nesses gêneros escolhidos e nos jogos aqui descritos, a vitória parece se deslocar de 

um ponto final, totalizador, para o próprio campo de práticas estruturado para que o jogador 
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possa fazer suas escolhas e experimentações. A expectativa de uma completude capaz de 

“encerrar” o jogo é substituída pela expectativa mais amena de seguir adiante o máximo de 

tempo possível, sempre tendo no horizonte um horizonte de derrota e encerramento de 

expectativas. Tal inversão dos objetivos nos parece trazer duas possibilidades, a princípio.  

A primeira delas, já declarada, de que o próprio domínio que o jogador vai obtendo 

sobre as opções de ação do jogo, conforme aprende sobre a evolução dos desafios e a 

dinâmica de utilização de cada elemento, acaba se conformando como uma série de 

“pequenas vitórias”, na qual o jogador disputa contra seu próprio desempenho para seguir 

adiante o máximo de tempo possível. Nessa compreensão, a temporalidade do jogo parece 

também se deslocar – ao invés de encarar cada desafio como uma etapa para um grande 

objetivo final, numa perspectiva que mira degraus crescentes de dificuldade rumo a uma 

finalização e a uma “estabilização” do mundo ao final, parece que o jogo se presentifica 

para quem joga, pois cada ação realizada no momento presente de jogo já é parte essencial 

das escolhas que o levarão a jogar mais ou menos tempo. Como não existe um desafio 

último que encerra todo o ciclo, é a própria inépcia ou falta de habilidade (ou mesmo de 

sorte) do jogador ao manipular os elementos presentes do jogo que levará ao encerramento 

dos recursos disponíveis ou à incapacidade de se contrapor aos obstáculos apresentados. É 

necessário estabelecer estratégias durante todo o tempo para alongar ao máximo a 

possiblidade de seguir jogando, diante da perspectiva de dificuldades cada vez maiores no 

jogo.  

Outra possibilidade é que, após sucessivas melhoras em seu desempenho, 

conseguindo permanecer por cada vez mais tempo jogando, a perspectiva da perda se torna 

cada vez mais forte. Pelo acúmulo dos desafios ao longo do tempo de jogo, em certo 

momento nem mesmo a habilidade acumulada é o bastante para garantir a sobrevivência do 

jogador naquele ambiente. Em certo momento, esgotam-se tanto as possibilidades de 

conseguir ou manejar recursos quanto as possibilidades de exploração do ambiente virtual. 

O jogo, nesse ponto, torna-se efetivamente uma experiência que mescla superação (por ter 

alcançado um estágio distante) e morte, pela impossibilidade de seguir adiante. Nesse 

momento, os jogos que não apresentam uma vitória definida podem começar a se 

apresentar mais claramente pela face inversa – tornam-se claramente jogos nos quais 
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apenas a derrota é definida sem erro. Tornam-se jogos de quebra de expectativa, 

experiências de perda que não se apresentam no início mas que se alinham de modo mais 

nítido conforme o jogador alcança sua maior habilidade. Ao não permitir que o jogador, ao 

final de um longo tempo e de tantos desafios, seja recompensado com o coroamento por ter 

“resolvido um problema” que se apresentava naquele mundo, estes gêneros definem um 

novo campo de experimentação e novas possibilidades de práticas associadas a expectativas 

dentro dos jogos digitais.   
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