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Abstract
This paper presents a study on the relations between the game and the gamer,  
taking for granted that the point that differenciates the game is the action of the  
gamer. Varela, Peirce and McCullough are the authors of the theories employed in  
this study.
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Situação game é um a pesquisa em andamento 
que  busca  a  compreensão  de  elementos  que 
caracterizam a do jogador com o game.

Situação  game  é  uma  apropriação  da 
proposta de Hugo Mauerhofer  em  A psicologia  
da  experiência  cinematográfica,  no  qual  ele 
procura  entender  mudança  de  consciência  que 
acompanha  o  ato  de  ir  ao  cinema  através  do 
conceito de "Situação cinema".

Essa abordagem do cinema é importante ao 
lidar com tópicos que serão retomados nos anos 
60, mas tanto o cinema quanto a percepção do 
espectador  mudaram,  a  ponto  de  hoje  não  ser 
possível  falar  genericamente  nem  em  cinema 
nem  em  espectador.  Filmes  diferentes  exigem 
percepções diferenciadas e, da mesma maneira, 
não existe um espectador padrão.

Não  existe  também  um  jogador  genérico, 
pois temos situações diferentes quando joga-se 
com um console e televisão, em um computador, 
em um computador ligado em rede ou em um 
computador situado em uma lan house.

A insistência nesse tópico está relacionada à 
um  aspecto  que,  em  nosso  entendimento,  é 
comum a todos  os  games  e  oposto ao cinema 
cinema. Como atualização da caverna de Platão, 
o  cinema  exige  a  imobilidade  do  receptor;  o 
game, ao contrário exigirá a atuação.

Francisco Varela comenta que um flautista 
alcança uma condição que não é puramente nem 
mental  nem  física.  A  situação  específica  do 
gamer está ligada é esse tipo de ação.

Varela  comenta  também  que  a  percepção 
gera  um mundo  e  um observador.  No  ato  de 
jogar,  o  jogador  se  faz  jogador,  na  mesma 
medida  em que  o jogo se  faz  jogo,  ambos  se 
determinam mutuamente.

Além de Varela, outros estudiosos e teorias 
servem a esse estudo; da semiótica peirceana é 
utilizado o conceito de semiose que refere-se ao 
movimento  do  signo  na  geração  de  contínuos 
interpretantes..

McCullough, em “Abstracting Kraft” aborda 
a  produção  computadorizada  como  um 
artesanato  abstrato  no  qual  os  olhos  estão 
voltados para a tela, as mãos agem no mouse e o 
objeto está em um espaço virtual
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