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imagem, narrativa, participação
por Renata Gomes

Parto aqui do princípio de que o universo mais vasto do que cha-

mados de videogames ou jogos eletrônicos está claramente inserido

na ecologia maior disso que podemos enxergar como a imagem

contemporânea. Não se trata apenas de uma manifestação au-

diovisual; de modo geral, está também inscrita na linhagem de

um tipo particular de cinema, que, ao tentar repeti-lo, ser dele

uma emulação consensual, abre caminhos para algo mais vivo e

pulsante.

Falar sobre videogames, contudo, requer ainda e antes de

qualquer outra coisa um esforço de conceituação. Trata-se de

um objeto ainda muito novo, não tanto do ponto de vista de sua

existência como fato em si mesmo, que nos remete ao final década

de ⌃� (Kent, ⇤��⇥), mas de sua análise mais detida. Muito por isso,

sofre sérios preconceitos, boa parte dos quais acaba por reduzir o

escopo possível de nosso olhar a ele, tornando necessário colocar

em jogo sua existência de outras maneiras. Assim, busco aqui

definir contornos de um universo particular de games, tentando,

de tal maneira, propor algumas relações de maior qualidade deste

com o universo mais amplo das imagens contemporâneas.

Um primeiro passo para tal empresa é tentar pontualmente

definir alguns universos para isso que chamamos um tanto displi-

centemente apenas de “videogame”, quando tal manifestação já
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carrega consigo uma diversidade incrível de linguagens, propostas

estéticas, vieses ideológicos, modos de produção. . . No mesmo ba-

laio chamado videogame, por exemplo, estão hoje incluídos tanto

um “game de ritmo”, jogado por uma interface corporal, como

Guitar Hero e Rock Band, quanto os Massive Multiplayer Online

(Jogos Multiusuários Massivos Online ou MMOs), jogados por mi-

lhares de pessoas online ao mesmo tempo, jogos como Counter

Strike, praticamente um esporte formal, disputado por times es-

pecializadíssimos mundo afora e games como Grand Theft Auto

IV, Metal Gear Solid ⌅, dois dos mais famosos jogos single-player –

jogados individualmente – e vedetes da indústria de games para

consoles. Cada um dos games citados abre caminho para um uni-

verso vastíssimo de análises acerca da maneira como engajam seus

jogadores, das interfaces que utilizam, do regime imagético que

engendram, do tipo de sociabilidade virtual que inauguram, en-

tre vários outros aspectos. O recorte que faço aqui deixa de lado,

forçosamente, algumas dessas manifestações interessantíssimas do

mundo dos games, em detrimento das quais focamos a paradigmá-

tica categoria dos “games de personagem” (Gomes, ⇤��⌥).

Para proceder a tal recorte, caberia informar de onde venho:

do cinema. Faço parte de uma geração que, mal havia começado

a aprender o ofício-cinema em película, viu o digital se esgueirar,

tornando-se rapidamente o paradigma técnico de produção de

narrativas audiovisuais. Com isso, nasceu a pergunta: mudando o

estatuto tecnológico, como mudará o estatuto narrativo? E naquele

tempo – nem tanto tempo assim, começo da década de ⌦� – o

que se via era que muito pouco mudava. Claro – e em parte é

isso que autoriza um colóquio sobre “a imagem contemporânea”

–, estávamos, de fato, no começo da uma curva ascendente de

mudanças no universo mais amplo do audiovisual, mas, naquele
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89momento, o que se via, sobretudo no cinema hegemônico, era a

manutenção de uma mesmíssima matriz narrativa, a despeito de

mudanças drásticas na natureza material e, portanto, no modo de

produção do cinema. É sob essa inquietação que faço meu recorte,

ou seja, buscando no game respostas para a narrativa na era digital.

Assim, em que pese a qualidade de vários outros tipos de jogos

eletrônicos, temos até o presente momento nos focado sobretudo

no que chamamos de “games de personagem”, pois estes parecem

tentar responder ao nosso questionamento.

Dando um salto necessário, o lugar onde cheguei e que agora

me informa passa a pensar o game, ou esse recorte particular, mas

muito representativo dele, como uma forma narrativa contempo-

rânea que dialoga em vários momentos muito intimamente com

universos outros de enorme relevância no audiovisual contempo-

râneo, como das imagens emergentes, das narrativas esgarçadas,

da imagem como gesto. Sob essa perspectiva, tentamos, portanto,

delinear esses diálogos de maneira a inserir realmente o game no

quadro maior da imagem contemporânea. Tentaremos fazê-lo a

partir de dois caminhos: ⇥) da conceituação do game de persona-

gem como uma experiência narrativa e ⇤) da problematização do

estatuto da imagem no game de personagem mainstream.

� ⌘$⌧⌘��3⇢✏�� ⇢���� �"�
Para definir um universo particular de games como uma forma

narrativa, é preciso pensar esta não mais como uma forma textual,

artística, comunicacional, mas, antes de qualquer outra coisa, como

uma espécie de matriz cognitiva para reorganizar a experiência do

vivido (Ryan, ⇤��⇧) (Ong, ⇥⌦ ⇤). Nesse contexto, o que acredito

autorizar no game um pertencimento ao universo narrativo não

são as relações temáticas de fundo que boa parte dos games hoje
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têm, na grande maioria dos casos apenas como valor agregado e

que, no entanto, nada agregam de fato àquilo que chamamos de

jogabilidade. A jogabilidade é esse valor intrínseco ao game, que

nos remonta à definição de Gadamer (⇤��⇤), para a forma “jogo”,

a do “ser-jogado”. Em outras palavras, no game, o que vale é

aquilo que é, literalmente, colocado em jogo. A partir disto, o elo

do game àquilo que ainda acreditamos pulsante na narrativa se dá,

da forma como vemos, a partir da natureza de experiência vicária.

Ou seja, a característica fundamental do game é seu poder de agen-

ciamento do jogador, colocando-o no corpo de um personagem,

através de um avatar ou de uma perspectiva em primeira pessoa,

ambas controladas pelo jogador. A esse universo de jogos damos

o nome de “games de personagem”, já que é fundamental para

toda sua construção de sentido que o jogador viva essa “identifi-

cação encarnada” (Santaella, ⇤��⇧) através de uma corporalidade

simulada e diegeticamente implicada no mundo do jogo.

Como podemos definir o game de personagem? É um ambi-

ente “faux ⌅D”, ou seja, uma simulação de ambiente tridimen-

sional, que ainda experimentamos por uma interface ⇤D – um

monitor de vídeo/computador – que incrementa a relação de “ja-

nela para o mundo” com a qual o cinema canônico nos alfabetizou.

Esse ambiente é habitado por objetos e agentes, dentre os quais o

nosso personagem, o qual operamos, ainda, de modo geral, a par-

tir de interfaces um tanto arbitrárias, como teclado, joystick, mas

também interfaces corporais, mais intuitivas, como a do Nintendo

Wii, com os wiimotesf nos possibilitando executar movimentos que

serão replicados por avatar/personagem “através da janela”. Bom,

fControles sem fio do console Wii, da empresa Nintendo, cujo manuseio

permite gestos intuitivos, interpretados mimeticamente pelo jogo, como, por

exemplo, empunhá-lo como se fora uma raquete de tênis, repetindo com ele o mo-
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91o que defendemos é que esse loop de controle entre jogador e meu

personagem passa por estruturas atávicas de criação de sentido,

num nível bem primário, a partir das quais é possível viver uma

sensação muito forte de imersão, pois, ao controlar/ver meu avatar,

recrio internamente movimentos por um espaço tridimensional.

Ou seja, a sensação de tele-presença nesses espaços ⌅D do game é

muito, muito forte.

Tão forte que acreditamos ser capaz de “transcriar” uma espé-

cie de Umwelt virtual, o qual vivemos, quando colocamos em jogo

– literalmente – essa relação vicária e visceral que temos como

personagem/avatar. É uma relação tão poderosa que já podia ser

sentida nos jogos de texto, nos quais o percurso por um espaço

virtual se dava através apenas de descrições textuais desses ambi-

entes e, mesmo assim, algo desse regime poderosíssimo de “estar

no mundo” já se colocava, tendo ficado ainda mais forte quando os

games se tornaram visualmente ⌅D. Essa projeção já é biologica-

mente explicada, até um certo nível, por uma estrutura cerebral

chamada “neurônios-espelho”, que dá aos primatas, incluindo

o homem, a capacidade de recriar internamente (e, cremos, de

forma positiva, gerando novos afetos) movimentos que este apenas

observa. Agora, um passo além de observá-los (como num filme),

o próprio jogador os “meta-executa”, através do teclado/joystick,

vendo seu avatar instanciá-los no vídeo. Tal elo é tão poderoso que

acreditamos ser mais importante uma boa interface de controle do

avatar do que um nível maior de sofisticação visual.

Alguns conceitos que nos vêm à mente: o de a⌃ordances e

o de Umwelt, que são, acreditamos, maneiras complementares

de pensar esse enraizamento do homem em seu ambiente e as

vimento de uma rebatida, sem para isso apertar nenhum botão arbitrariamente

simbolizado como “raquetada”.
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consequências que isso traz para construções de mais alto nível.

A↵ordances são “aquilo que o ambiente oferece ao organismo que

nele habita, de maneira complementar entre ambos” (Gibson,

⇥⌦ ⌥: ⇥⇤�). Para ilustrar seu conceito, Gibson vai falar de como a

superfície terrestre provê suporte a mamíferos:

se uma superfície terrestre é minimamente horizon-

tal (ao invés de inclinada), minimamente plana (em

vez de côncava ou convexa) e suficientemente ex-

tensa (em relação ao tamanho do animal) e se sua

substância é rígida (em relação ao peso do animal),

então, a superfície provê suporte.i É uma superfície

de suporte e nós a chamamos de substrato, chão ou

piso. Ela possibilita ficar de pé, permitindo uma po-

sição ereta a quadrúpedes ou bípedes. É, portanto,

“andável” e “corrível”. Não é “afundável” como uma

superfície aquosa ou um pântano, isto é, não para

animais terrestres mais pesados (. . . ). Notemos que

as quatro propriedades listadas – horizontal, plana,

extensa e rígida – seriam propriedades físicas de uma

superfícies, se fossem medidas com a escala e uni-

dades de medida padrão da física. Contudo, como

possibilitam suporte a uma espécie animal, elas têm

de ser medidas em relação a esse animal (⇥⌦ ⌥: ⇥⇤�).

Ou seja, o chão é uma a⌃ordance do ambiente que nos possibi-

lita andar, correr; no limite, possibilita uma série de propriedades

que constituem nosso estar no mundo. O que o game faz, defende-

mos, é simular a⌃ordances, se levarmos em consideração que ele

iUma tradução livre do original em inglês “a⌃ords support”, que mantém a

nomeclatura do conceito a⌃ordance.
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93precisa criar esse ambiente “do nada”, na base de código. Do ponto

de vista do design de games, criar um ambiente, uma espaciali-

dade é descrever, em termos de programação e computação gráfica,

comportamentos para objetos, como o chão, a água, as paredes. . .

Ou seja: a⌃ordances. Mais do que isso: além de desenhar “do nada”

as a⌃ordances dos objetos que criam a espacialidade do jogo, o

programa-game precisa desenhar também nossas capacidades de

comportamento em relação a esses objetos, ou seja, como, através

de quais comandos (que não podem ser difíceis ou fáceis demais),

meu corpo/avatar será capaz de implementar essas a⌃ordances e,

de fato, colher o suporte que o objeto-chão me dá, andando, cor-

rendo, pulando. Indo um pouco além: para ter a dimensão dessas

a⌃ordances é preciso também desenhar/programar suas limitações.

Ou seja, é preciso que o chão me dê suporte limitado, que engendre

algumas capacidades, mas também algumas incapacidades e assim

internalizarei uma imagem ⇤D como um ambiente ⌅D, abrindo a

possibilidade de construir e viver o game como um novo cronotopo,

para utilizar a nomeclatura de Bakhtin (Morson, ⇥⌦⌦�).

A partir daí, nos vem à mente o conceito de Umwelt, proposto

por Uexküll e definido por Nöth como “a maneira como o ambi-

ente é representado na mente do organismo e se torna o escopo

possível de interação operacional com seu ambiente” (Nöth, ⇥⌦⌦ ).

Indo além, Jorge Albuquerque Vieira fala-nos de Umwelt como

uma “interface (. . . ) que começa em processos puramente físicos

(. . . ) e termina em processos altamente sofisticados e sígnicos (con-

ceitos, ideias, sistemas de ideias que são teorias)” (Vieira, ⇤�� ).

Nesse contexto, então, o caminho que enxergamos para o video-

game, e este nós podemos defender independente de negociar um

conceito mais amplo para o sentido de narrativa, é a possibilidade

de vivência de um Umwelt alternativo, virtual e simulado, que
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nós jamais poderíamos experienciar de outra maneira, mas que a

natureza do game nos abre. Dito de outra forma e recapitulando o

que já foi exposto: o design do mundo do game como a⌃ordances

é capaz de proporcionar ao jogador a vivência de uma espécie de

Umwelt alternativo, filtrado pelo corpo desse Outro que, ao jogar,

habito. Esse Outro se dá para mim como uma corporalidade que

coloco em ação jogando – andando, correndo, pulando, lutando – e

que, ainda hoje, nos games, parece se restringir a universos por de-

mais clichês: importados de maneira consensual do cinema ou de

um universo demasiadamente empobrecido da ficção científica ou

aventura, como tais gêneros se manifestam no cinema ou aquém

dele.

Se pensarmos o game de personagem como a simulação de um

Umwelt e levarmos em consideração que a natureza computacional

do game o liberta até mesmo de restrições indiciais do cinema,

podemos nos perguntar, do ponto de vista dramático, por exemplo,

como se (re)constrói o Umwelt de um determinado personagem,

de modo que, ao operá-lo, o jogador venha, obrigatoriamente, a

experimentar alguns aspectos desse Umwelt? Ou seja: como jogar

na “pele” de um Outro e ter a mínima experiência de alteridade

a partir do corpo desse outro num espaço, ainda que ambos virtu-

ais? E, sob essa perspectiva, uma outra pergunta possível é: como

o estatuto audiovisual do game pode me colocar em Umwelten

impossíveis, distantes do “cine-realismo” barato, esvaziado mesmo

em sua matriz indicial? Em contraposição a ele, como poderiam

ser retomadas, por exemplo, potências imagéticas muito melhor

trabalhadas pela videoarte, pelo expressionismo, para citar apenas

matrizes estéticas já claras e sedimentadas na história do audiovi-

sual?

Mas é importante que fique claro que o regime de comporta-
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95mentos engendrado pelo programa é a base de tudo. Só que esses

comportamentos chegam a nós através da visualidade (e também

do som) e, a partir daí, pode-se supor que outras visualidades pos-

sam, sim, engendrar outras vivências, outros Umwelten. É nessa

medida que surge uma fissura na perspectiva do game como apa-

rato de imersão total, do ponto de vista consensual, conciliador,

sem tensionamento, perpetuado por um regime como aquele do

cinema canônico. O viés conciliador do game busca a produção

de uma ilusão cada vez mais eficiente, visando a ilusão total, um

“entrar no filme”. Esse “filme” em que ora o game mainstream

nos propões habitar, contudo, amplia e incrementa o entendimento

conciliador de uma matriz hegemônica de imagem, como sendo a

única referência possível do real que, em modulações diferentes,

se desdobra, no limite, nessas criações de índices de realidade, da

câmera que treme. O game mainstream sai do seu caminho para

replicar tais procedimentos, o que é tanto mais estranho num uni-

verso de imagens reconhecidamente sintéticas. Ou seja, o game vai

usar procedimentos de “câmera” já esvaziados no cinema hegemô-

nico para replicar, num universo sem nenhuma indicialidade, uma

espécie de “pacto realista”.

O que defendemos aqui é que, se compreendermos o game

– de modo geral e, de modo particular, o game de personagem –

como uma forma emergente de criação de sentido narrativo, tam-

bém é preciso entendê-lo como uma forma que precisa explorar

novas visualidades, para não incorrer no pecado de simplesmente

emular um meio anterior. Se o cerne da questão narrativa no game

está na chave da experiência narrativa, a partir da vivência de

um jogo-Umwelt simulado, o poder dessa vivência está vinculado

muito mais a parâmetros de coerência interna e organização do que

simplesmente a uma “casca” visual, tente ela ou não suprimir um
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afeto já esvaziado, via imagem “cine-realista”. Num universo onde

o visual é uma casca, um índice de processos subjacentes (como

já acontece em vários momentos da produção contemporânea), é

possível pensar universos-jogos sistêmicos, cuja ponta visível seja

um mundo que não apenas nos coloca num corpo com capacida-

des diferentes das nossas, como tudo o mais ali poderá estender

essa noção de corpo para além do simples casulo sensório-motor.

Aquilo que começa se valendo de nossa capacidade atávica de dar

sentido ao movimento pode ir além, criando positivamente outras

fabulações a partir de movimentos impossíveis, mas que criamos

positivamente na interface do jogo.

⌧����⇢⇣� ⇣⌘ ✓��⌘ (�!: ◆�⇡⌘ �"⌘�? ��⇢⇣� ⇢0�!)

Este é um dos caminhos a partir do qual proponho inserir o

game na questão mais ampla da imagem contemporânea. É uma

briga pelo tensionamento de uma matriz de linguagem franca-

mente emergente, mas que, em sua faceta industrial – que também

é aquela capaz de contar com a tecnologia de ponta –, por vezes

acaba se esvaziando. Em que pese a diversidade citada ano início

deste artigo, o que se pode constatar como tendência dos games de

mercado é abraçar, de forma óbvia, todo um pacote audiovisual

já dado por um universo de cinema em si mesmo restrito. Os

games “de ponta”, em termos de investimento de tempo, dinheiro

e recursos tecnológicos, para justificar tamanho custo, utilizam-se

dos hardware mais caros da atualiade – os consoles Playstation ⌅

e Xbox ⌅⌥� – para gerar imagens que, no limite, borram a linha

entre imagem-captado e imagem-sintética. Tais games – como

os já citados Grande Theft Auto IV e Metal Gear Solid ⇧ – fazem

mais do que apenas gerar gráficos de altíssima “qualidade”, como

o número altíssimo de polígonos para a criação de objetos bem
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97definidos, por exemplo. Tais games recuperam do cinema proce-

dimentos de enunciação que, na imagem sintética, deveriam, se

nada mais, causar efeitos irônicos. Nos games, não apenas usa-se

correntemente a noção de uma “câmera”, como tal câmera opera

a partir de princípios estabelecidos pelo cinema.

Ou seja, a “janela para o mundo” permanece compreendida

como contingência de um enquadramento proporcionado por um

objeto – a câmera – sendo que agora esse objeto não existe mais,

é puro conceito. E, como puro conceito, tem episódios de esquizo-

frenia: executa, para citar apenas um exemplo, movimentos de

grua, sem que tenha havido, em nenhum momento, obviamente,

nem câmera, nem muito menos um suporte para a mesma, como

uma grua. Que o game empreste um vocabulário anterior a ele

para fazer sentido não é em si problema; que ele se engesse aí é

o que preocupa. Afinal, mesmo o cinema mais stricto sensu – o

longa-metragem de ficção distribuído internacionalmente – tem

suas zonas mais periféricas. O game ainda tateia esse caminho e,

dada sua vocação DIY,j é possível supor que não virá da indústria

o movimento de ampliação desse regime imagético (ou temático,

ou narrativo, ou de produção, distribuição. . . ). Desse movimento,

contudo, talvez dependa a própria sedimentação do game como

forma narrativa mais sofisticada.

j“Do it yourself ”, lema que pressupõe a ideia subversiva de não depender

de instâncias oficiais, sejam elas quais forem.
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