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Zumbis da Política: retórica, games e arte
Danilo Silva Guimarães

Resumo

O texto destaca a capacidade da retórica proce-

dural, obras que se utilizam dos games para transmi-

tir seus discursos políticos e as bases motivacionais 

para o desenvolvimento do game Zumbis da Política. 

A pesquisa não tem como proposição realizar uma 

análise minuciosa de teorias político-sociais, seu 

objetivo é exemplificar um processo de criação ar-

tística atrelado ao campo de conhecimento da arte 

e tecnologia, seus percursos exploratórios e desdo-

bramentos práticos e conceituais.

Palavras-chave

game, zumbis, discurso e política.

Introdução

As artes têm a capacidade de conduzir as ativi-

dades humanas para diversos patamares, ao forne-

cer diferenciados entendimentos de como a realida-

de se manifesta, sempre com vistas de enaltecer o 

lado sensível do mundo. O exercício da política pode 

ou não estar presente em algumas obras artísticas, 

necessidade que emerge da própria manifestação 

estética de seu criador. Por outro lado, esta pesquisa 

tem como foco procurar trabalhos e posturas que 

tenham a política como tema.

A proposta é atrelada aos games, seu poder de 

criar discursos e sua capacidade de proliferação de 

ideias. A algum tempo se tem notado a habilidade 

de penetração das retóricas dos jogos digitais no 

cotidiano das pessoas e o potencial dos jogos di-

gitais como manifestações artísticas, evidenciando 

suas qualidades de engajamento político-social e 

potencialidades discursivas. 

A sociedade moderna se utiliza de instituições 

e contratos sociais para se firmar, mas muitas vezes 

esses dispositivos não cumprem seu papel e somen-

te exercem a função de estabelecer quem são os 

dominadores e os dominados. As artes não ficam de 

fora dessa problemática, contudo, o poder libertador 

de um pensamento realmente artístico consegue su-

primir essas vontades hierarquizantes e elitistas. Os 

artistas sobrevivem no caos, na contradição, na afir-

mação, nos questionamentos e até mesmo no limbo, 

explorar as vicissitudes do real e do imaginário faz 

parte de sua natureza.

É nesse caminhar teórico e prático que foi a 

criação da obra Zumbi da Política. Como trabalho 

intermidiático, ele se utiliza das retóricas dos games, 

artes, tecnologias, política e experimentações lúdica. 

A participação voluntária, engajamento e o exercício 

lúdico são formas efetivas de penetração do discur-

so político e artístico.

Eloquência política nos games

A proposta é demonstrar o potencial dos ga-

mes como disseminadores de discursos políticos e 

citar exemplos de como isso tem sido feito, com a 

finalidade é analisar o poder retórico dos games e 

suas manifestações. O levantamento procurou tra-

zer exemplos de dois contextos distintos, nacional e 

internacional, tendo em vista que seus locais interfe-

rem diretamente no discurso e na sua receptividade. 

Os governos, em geral, alimentam conflitos para 

manutenção do poder institucional, tática do medo. 
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A principal função dos conflitos é assegurar certas 

formas de submissão e assim, com discursos rasos, 

absolvidos somente por uma sociedade ignorante ou 

em desespero, são eleitos a maioria dos represen-

tantes. Além disso, os lideres políticos gostam desse 

distanciamento do povo da política, fomentando uma 

cegueira coletiva, um sentido de não pertencimento, 

para que a população fique em serventia com a clas-

se dos políticos, em vez de acontecer o contrário, a 

classe dos políticos servirem a população. 

Teóricos acreditam que o meio mais viável para 

mudar essa condição seria a luta, argumentação 

perigosa, pois o não enfrentamento violento é uma 

opção. Entenda o caso do herói, um discurso este-

reotipado de enaltecimento de algum tipo de perso-

nalidade fantástica. “Não posso ser um herói se pri-

meiro não conseguir encontrar alguém que ameace 

minha vida (...). Uma vez em movimento, a guerra e 

os atos de heroísmo passam a ter uma total aparên-

cia de necessidade, mas essa aparência é apenas 

uma mascara” (CARSE, 2003, p. 68). Nas guerras 

não existem heróis, os soldados morrerão pelo tiro 

do inimigo ou pela bala de seus comandantes, eles 

apenas defendem o status de seus lideres.

Os sistemas artificias, como democracias, di-

taduras, religiões, jogos e outros, guardam seme-

lhanças entre si, dentre elas é a dependência de 

participação das pessoas. Não participar de certas 

ações significa não alimentar aquela situação. James 

Carse (2013) entende que existem jogos finitos e 

infinitos. Os primeiros buscam poder, são teatrais, 

competitivos e naturalmente finitos, o segundo é dra-

mático e se perpetua no tempo, e nos dois casos, 

os jogadores podem demonstrar sua capacidade 

de domínio apenas aceitando ou não jogar. O jogo 

finito é feito para se ganhar, o infinito para conti-

nuar jogando; jogadores finitos ocorrem dentro de 

limites e jogadores infinitos brincam com os limites; 

treinar é se preparar contra a surpresa, educar-se 

é estar preparado para a surpresa; regras do jogo 

finito podem não mudar; as regras de um jogo infini-

to devem mudar; jogadores infinitos não manifestam 

oposição contra as ações dos outros, eles gostam 

que os outros joguem seus próprios jogos; o mal é 

a terminação do jogo infinito; ninguém pode jogar 

um jogo sozinho.

Ao se considerar os videogames como meios 

de comunicação e suas especificidades, Ian Bogost 

(2007) propõem a teoria da retórica procedural (pro-

cedural rhetoric). Com alguns dos seus argumentos 

sendo embasados em antigos autores gregos, há um 

esclarecimento das técnicas de retóricas e sua apli-

cação nos games por intermédio dos procedimentos. 

A definição de retórica procedural é compreendida 

como uma arte da persuasão realizada por meio de 

representações e interações baseadas em regras.

Humanos executam processos, o que denota 

que são seres procedimentais, mas os computado-

res são os mais adequados para esse tipo de apli-

cação. A retórica se manifesta como um modo de 

persuasão, realizada nos mais distintos contextos, 

que aplicada aos jogos consegue ganhar diferentes 

arranjos. Em resumo, “retórica procedural é a prá-

tica de usar processos de forma persuasiva, assim 

como a retórica verbal é a prática de usar oratória 

persuasivamente e a retórica visual é a prática de 

usar imagens de forma persuasiva” (BOGOST, 2007, 

p. 28, tradução nossa).

Gonzalo Frasca (2003) expõem que as teorias 

narrativas não conseguem abranger todo processo 

de comunicação dos jogos e a solução seria uma 

abordagem mista, com outros conhecimentos. Os 

videogames não se baseiam apenas nas teorias 

da representação, mas também em uma estrutura 

semiótica alternativa conhecida como simulação. 

As simulações e narrativas podem compartilhar ele-

mentos comuns, mas sua essência é diferente. As 

simulações concentram possibilidades de retóricas 



ISSN: 2238-0272#17.ART • 17º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia • 2018 

449

diferentes dos outros meios. Assim, surge a propos-

ta de retórica da simulação, que argumenta o fato 

de que as propriedades internas dos games, suas 

regras, são criadoras de discursos.

The McDonald’s Videogame (2006), realizado 

pelo coletivo Molleindustria, é um game que faz crí-

ticas as práticas do McDonalds. O jogo tem como 

meta encorajar a exploração dos trabalhadores, 

exaurir o meio ambiente e colocar em risco seus 

clientes, tudo isso com a finalidade de aumento dos 

lucros. O jogador faz escolhas morais que no mundo 

real seriam muito difíceis de serem aceitas. A inten-

são é questionar as táticas comerciais não éticas 

ao mesmo tempo criticar a franquia, um tipo de an-

ti-advergame1. A crítica realmente se destaca nesse 

exemplo, pois, o tipo de ação realizada pelo jogador 

está diretamente ligado ao discurso, as regras e me-

tas estão conectadas as ideias que tenta exprimir, 

havendo um nítido processo de retórica procedural 

ou retórica da simulação. 

Space Invaders Act 17322 pode ser conside-

rado um dos primeiros jogos de crítica política, 

realizado em 1995 por Andy Decks. Inspirado em 

Space Invaders3, a função do jogador é destruir pai-

néis publicitários no céu. O game é uma resposta ao 

programa Space Advertising Prohibitions Act (1993), 

uma legislação que é contra os gigantes outdoors 

publicitários que poderiam ser instalados no espaço. 

Figura 1: Space Invaders Act 1732 (1995). Fonte: http://
www.artcontext.net/art/97/space/js_version/

Media Lab / UnB – Laboratório de Pesquisa em 

Arte Computacional – também se utilizou dos jogos 

clássicos em “Paulista Invaders”. O jogador contro-

la uma bicicleta e arremessa flores para os carros 

que se movem em direção ao ciclista. O objetivo é 

impedir que os carros cheguem na parte inferior da 

tela, local de tráfego dos ciclistas. Suzete Venturelli 

et al. (2013) destaca que trabalhos dessa natureza 

permitem discutir questões sociais por meio do lú-

dico, local em que se pode encontrar um espaço de 

humanização.

Figura 2: Paulista Invaders (2013). Fonte: Suzete Venturelli 
et al. (2013)

http://www.artcontext.net/art/97/space/js_version/
http://www.artcontext.net/art/97/space/js_version/
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Entre agosto de 2015 e abril de 2016, houve a 

exposição “Games and Politics”, realizada pelo insti-

tuto ZKM (Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe)4. 

Na opinião dos expositores, os games, como meio 

de entretenimento ou arte devem serem analisados 

de uma forma contextual. Os games apresentam seu 

próprio discurso, cada um ao seu modo, mensagem 

que se torna diferente dependendo do tipo de so-

ciedade que é apresentado. “Uma relevância política 

pode ser postulada para todos os jogos de compu-

tador, mesmo que pareçam fugir de qualquer ação 

política” (ZKM, 2016, tradução nossa). 

Atualmente, a exposição é itinerante e esteve 

no Brasil, Centro Cultural de São Paulo, em 2017. 

Com um total de 18 trabalhos, eles são divididos 

em 6 categorias. 1) Formação de opinião (making 

opinions) – jogos de computador como comentários 

sobre eventos políticos reais: The Cat and the Coup 

(2011), Madrid (2004) e Yellow Umbrella (2004). 2) 

Assuntos militares (military matters) – jogos de com-

putador como reflexões da aliança entre a guerra 

e as indústrias do entretenimento: Killbox (2016), 

Unmanned (2004) e This War of Mine (2014). 3) Mul-

tiperspectiva (multiperspectivability) – jogos de com-

putador como um questionamento dos papéis de gê-

nero estereotipados: Perfect Woman (2014), Dys4ia 

(2012) e Coming Out Simulator (2014). 4) Crítica de 

mídia (media critique) – jogos de computador como 

instrumentos de autorreflexão: Phone Story (2011), 

TouchTone (2015) e Orwell (2016). 5) Histórias de 

migração (migration stories) – jogos de computa-

dor que cruzam fronteiras: Papers, Please (2016), 

1378km (2010) e Escape from Woomera (2004). 6) 

Poder de mapeamento (mapping power) – jogos de 

computador como observadores da autoeficácia e 

impotência: Sunset (2015), Democracy 3 (2013) e 

The Westport Independent (2016).

O poder de mapeamento, última categoria des-

crita, pode ser relacionada com os jogos digitais 

chamados de simulação governamental ou simula-

ção política (government simulation ou political simu-

lation)5. Balance of Power (1985) obedece a esse tipo 

de abordagem, game desenvolvido por Chris Craw-

ford6. Nele o usuário assume o papel de presidente 

dos Estados Unidos ou Secretário geral da União 

Soviética e tem como objetivo melhorar a posição do 

jogador com o passar do tempo. No game, depen-

dendo do rumo das coisas, tudo pode evoluir para 

uma guerra nuclear. O jogo, como o nome sugere, 

destaca a teoria do equilíbrio de poder nas relações 

internacionais, competição que impede que uma 

determinada potência possa ganhar a supremacia 

sobre as demais. A Guerra Fria foi a grande razão da 

temática do game, situação que perdurou até 1991, 

com um fim da União Soviética. 

No campo da política nacional e como formação 

de opinião, em 2009, na exposição Capital Digital: 

arte, ciência e tecnologia, tive a oportunidade de 

apresentar o trabalho “Quem dirige Brasília?”. Como 

o título sugere, o jogo foi uma sátira de quem real-

mente seria capaz de dirigir (administrar) Brasília. O 

jogador deveria dirigir um carro, modelo que leva o 

nome da capital, em uma pista que contorna alguns 

dos principais prédios da cidade, em meio a tudo 

isso haviam painéis que traziam críticas aos políticos 

da época. Realizei outro game político, “Corta Copa 

2014”, apresentado no FIART – Festival Internacio-

nal de Arte e Tecnologia: reengenharia dos senti-

dos (2014). O projeto questionou os gastos com a 

realização da copa do mundo de futebol no Brasil. 

O jogador tinha a função de cortar os símbolos da 

copa, representados pela taça, bola e mascote. A 

intensão não é criticar o esporte, mas a atitude das 

elites de se aproveitarem da paixão nacional como 

justificativa para gastos desnecessários.

Permanecendo no cenário nacional, principal-

mente nos últimos anos, houveram bastantes jogos 

com temas políticos. “Recupere o dinheiro de Ge-
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dedel” (2017), desenvolvido por Ricardo Schmid, 

Victor Hugo e Daniel Castro, tem como foco satiri-

zar o escândalo ocorrido com o ex-ministro Geddel 

Vieira Lima. “Super Impeachment Rampage” (2016), 

realizado pela parceria entre os estúdios Nebulosa e 

Black Hole, possui oito fazes em que a ex-presiden-

te Dilma Rousseff deve saltar repórteres, coxinhas 

e manifestantes nas ruas, com a missão de evitar 

o impeachment. Em sequência o mesmo coletivo 

lançou “Super Impeachment Rampage Apocalypse” 

(2017), que tem como protagonista o presidente Mi-

chel Temer, no mesmo contexto do jogo anterior tem 

como elementos de sua narrativa situações políticas, 

ironias e críticas. 

Outro jogo que possui uma sequência é “Doria 

Ovacionado” (2017) e “Doria Ovacionado + Bolso-

naro” (2017), desenvolvido por Alex Leal e lançado 

pela Lizard Games. O game é inspirado em Angry 

Birds7 e satiriza os momentos em que Doria e Bol-

sonaro levaram ovadas em público. Outro estúdio, 

Icon Games, lançou alguns jogos com temas políti-

cos e um deles é “Senhor Presidente!” (2016), um 

tipo de simulação governamental em que o jogador 

faz o papel de primeiro presidente da República do 

Bananistão. 

Em geral, os videogames são fontes de informa-

ção que permitem entender diversos vieses ideológi-

cos, mesmo que estejam ocultos ou nitidamente ex-

postos. “Como todos os artefatos culturais, nenhum 

videogame é produzido em um vácuo cultural” (BO-

GOST, 2008, p. 128, tradução nossa). Os artefatos 

exprimem a opinião de seus criadores, podendo ser 

encarados como positivos ou negativos. 

Utilizar dos jogos para disseminação de opini-

ões é uma realidade do mundo contemporâneo, seja 

ligado diretamente a alguma entidade política, ou até 

mesmo de forma mais ampla, como uma crítica mais 

profunda para toda sociedade. Alguns dos novos 

meios artísticos são oriundos de um modelo dife-

rente de produção, não mais centrado nas antigas 

instituições dependentes de mídias tradicionais para 

difusão, procuram formas mais livre para manifestar 

sua opinião.

Arte desobrigada e fluxo criativo

Diversas instituições que estão presentes na so-

ciedade visam estabelecer o papel dos dominadores 

e dominados. Nas artes não é diferente, contudo, 

esqueceram de combinar com algumas pessoas, 

principalmente aquelas que não gostam muito de 

amarras e tendem a procurarem expandir os valores 

do tempo e do espaço criativo, não aceitando essa 

condição. A desobrigação nas artes não é negação 

ou afirmação, mas uma postura de deixar claro de 

quem tem o poder de escolha.

É nesse viés anárquico que se encontra o grupo 

Fluxus, entidade que se manifestou e se manifesta 

em diversas forma artísticas, como música, dança, 

teatro, artes visuais, poesia, vídeo, fotografia e ou-

tras. O nascimento oficial está ligado ao Festival 

Internacional de Música Nova, em Wiesbaden, Ale-

manha, em 1962 e a George Maciunas (1931-1978), 

que escolheu a denominação latina fluxu – original-

mente serviria como título de uma publicação de 

arte de vanguarda – que significa fluxo, movimento, 

escoamento. (ENCICLOPÉDIA, 2018). 
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Figure 3: Diagrama Fluxus (1978) – Dick Higgins
10

. Fonte: 
O que é Fluxus? O que não é! O porquê (HENDRICKS, 
2002, p. 125)

O encontro da arte com a vida, presente no Flu-

xus e no diagrama proposto por Dick Higgins, é uma 

das fundamentações da anarquia do pensar nas ar-

tes, liberdade de realização, um modo de fazer e agir 

livre, descompromissado, que privilegia o fluir das 

coisas da vida. Viver em sociedade não é diferente, 

não existe conceitos absolutos de certo ou errado, 

apenas relações de pessoas com outras pessoas 

que tem finalidades por elas mesma criadas.

Há diversas maneiras preconceituosas de pen-

sar e agir que são empregadas por determinadas 

instituições e tentam a partir disso justificarem sua 

dominação, métodos tão antigos que se confundem 

até mesmo com o surgimento da própria socieda-

de. Sem mestres e nem deuses, uma postura que 

pretende afastar estereótipos, dogmas e hierarqui-

zações. As artes não estão livres dessa problemáti-

ca, mas com sua vasta quantidade de manifestos e 

constante deslocamento do pensar, consegue deixar 

o caminho livre para questionamentos. 

É pensando nesse contexto que Zumbis da Po-

lítica foi realizado, munido da ideia de despertar o 

processo de pensamento crítico nas pessoas. As 

formas utilizadas para tanto é uma mescla de retóri-

ca interativa, realidade mista, arte, cultura pop, morte 

e vida. O jogo tem como discurso central criticar 

certos tipos posturas que priorizam a servidão e ge-

ram um tipo de cegueira mental. Os zumbis, nesse 

caso, são serem que comem cérebro, devoram os 

pensamentos críticos e contaminam as pessoas com 

o vírus da ignorância.

Zumbis da Política

Os zumbis estão presentes em jogos e filmes, 

geralmente retratados como pessoas que não pos-

suem mais vontade própria, mortos-vivos que são 

guiados apenas por bizarras necessidades e que 

transmitem sua enfermidade ao entrar em contato 

físico com outras pessoas. Alguns tipos de políticos 

podem serem considerados zumbis, mortos-vivos a 

procura de cérebros para comer. A meta é transfor-

mar todos que encontram em seres da mesma espé-

cie, sem capacidade de raciocínio crítico, seres que 

são motivados apenas pela vontade insaciável de 

corromper a maior quantidade de pessoas possíveis.

No game existem quatro tipos básico de pesso-

as infectadas por políticos, embasadas em conceitos 

que não são condizentes com a democracia. 1) Re-

ligião e Política: representa a parcela da população 

infectada por candidatos que se utilizam indevida-

mente da fé e espiritualidade dos indivíduos para se 

elegerem, o que desrespeita o princípio de governo 

laico. 2) Militarismo e Política: grupo de cidadãos 

infectados por políticos que enaltecem o poder dar 

armas e se utilizam de retóricas fascistas para con-

seguirem votos, desvirtuando e negando a própria 
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constituição que permite sua eleição. 3) Culto a 

Personalidade e Política: parcela das pessoas que 

forma contaminadas pelo vírus do culto a persona-

lidade, elevando personalidades políticas ao status 

de Deuses. 4) Dinheiro e Política: pessoas que se 

renderam aos atos de corrupção promovida pelos 

políticos e não percebem que o pouco que ganham 

fazendo é irrisório em relação ao dano que causam.

Figure 4: Zumbis da Política (2018). Fonte: Arquivos pes-
soais do autor

A estética dos zumbis é um tipo de morto-vivo, 

semelhante ao filme de George Romer, Night of the 

Living Dead (1968). A fundamentação estilística de 

Romer teve origem na religião Vodu, presente na Áfri-

ca Ocidental, situação em que a mente é controlada 

por outra pessoa, tornando o hospedeiro uma espé-

cie de escravo. Além disso, o documentário Zumbis: 

Uma História Viva – Zombies: A Living History (2011) 

esclarece que existem diversos tipos de zumbis e a 

crença de se ressuscitar os mortos está presente em 

outras culturas pelo mundo.

Outro ponto interessante é que a junção de 

ficção com realidade pode ser percebida na pró-

pria natureza, por meio de um grupo de fungos que 

conseguem transformam sus vítimas em zumbis. 

Insetos que são infectados pelo fungo do gênero 

Ophiocordyceps tendem a adquirir um comportamen-

to que favorece a reprodução do fungo. O caso mais 

famoso é da formiga zumbi, que irá rastejar até um 

determinado local indicado pelo parasita. 

O assunto que envolve zumbis e política não 

é restrito a ficção. Daniel Drezner em seu livro The-

ories of International Politics and Zombies (2011), 

com base em teorias da área, procura responder 

as perguntas dos estudiosos de relações internacio-

nais de como seria a situação política se houvesse 

realmente uma guerra de humanos contra zumbis. O 

autor procura estabelecer o quão válido ou fictícias 

poderiam ser os cenários desse momento.

O game Zumbis da Política, apresentado na 

exposição EmMeio#10, utiliza de realidade mista8 

em seu discurso, com a proposta de deixar claro 

que esses zumbis estão entre nós e fazem parte da 

vida pública, um efetivo uso do processo de retórica 

procedural. Outro ponto importante é que o game 

pode ser baixado9 por qualquer pessoa e jogado 

em qualquer lugar, enaltecendo o conceito de fuga 

dos museus. Não se trata de um rompimento com 

os museus, mais um exercício de pensamento de 

jogador infinito, descrito por James Carse (2003), 

que expande as relações e possibilidade do mundo.

Conclusão

A utilização de games como expressão artística 

ou como meio de divulgação de ideologias é uma re-

alidade do atual momento contemporâneo. Os jogos 

digitais consistem em um modo diferente de retórica, 

discurso ativo para uma audiência reativa, tendo em 

vista que os jogos somente adquirem seu real senti-

do quando jogados. Zumbis da Política é o produto 

final desse encontro prático-teórico discursivo, que 

explorou as relações existentes entre artes, games, 

tecnologias e política. 
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Nesse trabalho há um posicionamento que fa-

vorece o pensamento democrático, mesmo que para 

isso sejam utilizadas teorias anarquistas. Se trata 

apenas de um modo de pensar, que o autor acredita 

ser o melhor caminho. Todos os regimes de governo 

funcionam, corruptos ou honestos, ditadura militar, 

comunismo de Estado, democracia, anarquismo e 

tantos outros que possam serem imaginados. O im-

portante é ter a consciência das escolhas, seus efei-

tos e qual parcela das pessoas serão beneficiadas 

nesse arranjo estrutural.

O pensamento coletivo não deve estar embasa-

do no conflito, mas em uma procura de entendimento 

das necessidades do outro, orientados para a busca 

de soluções conjuntas, tanto nas artes, quanto na 

política. A postura de jogador infinito pode ser um 

bom método para diluir as diferenças, devido a ca-

racterística de participação voluntária e consciente 

dos seus participantes. Essa metodologia que prima 

pela cooperação de seus participantes, um modelo 

de relacionamento mais saudável e promissor. 
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Notas
1 Advergame é a fusão da palavra advertise 

(propaganda) e games. Uma estratégia de 
mercado ou marketing que se utiliza de 
jogos como ferramentas para divulgação de 
marcas, promover produtos e outros meios de 
publicidade.

2 Space Invaders Act 2599 é o mesmo jogo e 
disponível em http://www.artcontext.net/art/97/
space/invaders.php.

3 Space Invaders (1978) é um jogo desenhado 
por Tomohiro Nishikado, um clássico dos 
games. Sua meta é destruir naves alienígenas 
com uma espaçonave humana, com intuito de 
não deixar elas chegarem a parte inferior da 
tela.

4 ZKM (Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe) 
é uma instituição cultural fundada em 1989 
que está localizada na cidade de Kalsruhe, 
Alemanha. A instituição realiza exposições 
e projetos de pesquisa no campo das novas 
mídias e outros projetos interdisciplinares, além 
de produzir seus próprios trabalhos e oferece 
programas educacionais.

5 Jogos dessa categoria, baseados em política, 
surgiram antes dos computadores, um dos 
primeiros foi The Game of Politics (1935), 
criado por Oswald Lord. Em 1954 surgiu o 
jogo de tabuleiro Diplomacy, que diferentes 
dos outros apresenta uma negociação, depois 
com o acesso a internet migrou para os e-mails. 
Para a maioria dos usuários na Europa, em se 
tratando de jogos de computador, “o primeiro 
jogo político conhecido foi Dictator, lançado em 
1983 pela DK›Tronics, rodando no ZX Spectrum 
da Sinclair” (WIKIPEDIA, 2018, tradução nossa).

6 Christopher Crawford é designer de jogos 
computacionais e desenvolveu importantes 
games na década de 80. Ele se destacou por 
sua apaixonada defesa de que os jogos são 
uma forma de arte, também foi fundador do 
Journal of Computer Game Design e Computer 

Game Developers Conference (Game Developers 
Conference).

7 Angry Birds (2009) é um game desenvolvido 
pela Rovio Entertainment em que o jogador usa 
um estilingue para arremessar pássaros e assim 
eliminar seus inimigos, os porquinhos.

8 A realidade mista é a combinação de mundos 
virtuais com o mundo real (físico) em tempo 
real, permitindo a criação de novos espaços a 
partir de objetos virtuais e físicos. O conceito 
de realidade misturada engloba a realidade 
aumentada e à virtualidade aumentada. A 
realidade aumentada caracteriza-se por seu 
ambiente principal ser físico e nele são inseridos 
elementos virtuais. Agora, quando existe um 
ambiente virtual e nele são inseridos elementos 
do mundo real, trata-se de uma virtualidade 
aumentada. Essas relações não são estáticos 
e podem haver hibridismo entre elas, por isso o 
termo realidade mista.

9 O game poder ser baixado no site: http://www.
daniloguimaraes.com.

10 Dick Higgins (1938 – 1998) era compositor, 
poeta, tipógrafo e um dos primeiros artistas do 
grupo Fluxus. Higgins é considerado criador 
do termo intermídia, obras de arte que se 
construíam na interseção de dois ou mais meios 
de comunicação.
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