
Cinema, games, machinima: algumas passagens 
 

 

A ecologia audiovisual deste momento do século XXI não parece ter um fora. 

Aquilo que não engloba diretamente, media, através de imagens e sons que dialogam 

entre si e escorrem de um meio a outro, mais rapidamente do que podemos mapeá-los. O 

caso entre cinema, games e machinima é emblemático: as fronteiras entre cada um são, 

por definição, porosas. E, num contexto em que as imagens sintéticas passaram a ser a 

regra – e não a exceção – as dobras entre cada uma delas passam a tornar ainda mais 

nebulosas suas fronteiras, trazendo para cada linguagem uma nova pulsação, que a 

problematiza estética e narrativamente.  

Num mundo em que as fronteiras físicas ao mesmo tempo entram em colapso e se 

recrudescem, em que os territórios se desfazem e buscam novamente solidificar-se, 

propomos encarar o trânsito entre cinema, game e machinima de maneira análoga àquilo 

que Bellour definiu como as passagens entre foto, cinema e vídeo: 

 
corolários que cruzam sem recobrir inteiramente esses “universais” da 
imagem: dessa forma se produz entre foto, cinema e vídeo uma 
multiplicidade de sobreposições, de configurações pouco previsíveis. 
Passagens, enfim, que se devem ao fato de que hoje tudo (ou quase) passa 
na televisão (ou se define resistindo a ela). A própria natureza de uma 
mídia capaz de integrar e de transformar todas as outras, associadas à 
capacidade peculiar que os produtos que dela derivam têm de aparecer a 
todo instante numa caixa simultaneamente íntima e planetária, acabou 
mudando profundamente (isso se tornou evidência) tanto nosso sentido de 
fabricação quanto o da apreensão das imagens1.  

 

Parece-nos que, hoje, nosso sentido de “fabricação e de apreensão das imagens” 

torna a se modificar, a partir da intensificação do movimento de convergência já 

apontado por Bellour (ainda que não com este nome), agora, através do computador, da 

internet, da digitalização das imagens e sons e sua distribuição em rede, enfim. Da 

mesma forma, tentaremos aqui circunscrever esse entre-imagens – “o espaço de todas 

essas passagens”, “um lugar, físico e mental, múltiplo”, “ao mesmo tempo muito visível e 
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1997), 14. 



secretamente imerso nas imagens”2 – que toma corpo nas passagens entre cinema, game e 

machinima. 

 

Cinema   Game 

O diálogo entre cinema e games nem sempre foi fato inegável. Antes do surgimento 

de Myst e Doom, em 1993, a associação entre os dois universos era distante3. Games 

eram vistos como entretenimento pueril, tinham baixíssima ou nenhuma narratividade e 

sua linguagem visual remetia mais aos quadrinhos do que ao cinema. Myst e Doom são 

marcos do início de uma tradição de games em ambientes virtuais tridimensionais4, 

narrativamente contextualizados e visualmente ancorados num expediente visual nascido 

no cinema canônico: a câmera subjetiva. Com seu surgimento, foi como se, de repente, 

começasse a se realizar um desejo antigo do espectador de cinema: o de entrar no filme, 

como um de seus personagens. E, se ainda hoje a relação com o cinema não é, de forma 

alguma, o único viés para se compreenderem os videogames, é inegável que esse entrar-

no-filme inaugurou um novo e complexo universo de possibilidades, que, quase 20 anos 

depois, é cada vez mais explorado pelos games. 

Ao nos colocar no jogo através de um personagem, obrigando-nos a agir, como 

condição essencial para que o jogo exista – o jogo é um ser-jogado5 –, o videogame 

começa a criar uma forma narrativa audiovisual autônoma, cuja característica principal é 

a capacidade de agenciar seu interator, chancelando-lhe “o poder satisfatório de exercer 

ações significativas e observar o resultado de [suas] decisões e escolhas”6. Em outras 

palavras, num game, por exemplo, em vez de apenas assistir à jornada do herói, o 

interator vive vicariamente esse personagem, agindo no mundo da história “fisicamente” 

através dele. Esse tipo de agenciamento constitui o principal material narrativo dos 

videogames, sendo muito mais importante do que suas seqüências pré-editadas de vídeo – 

                                                
2 Ibid. 
3 Um dos primeiros a propor tais games como marco foi Lev Manovich, The language of New Media 
(Cambridge, MA; London, England.: MIT, 2001). 
4 É importante deixar claro que estamos nos referindo à computação gráfica que simula três dimensões 
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5 Hans-Georg Gadamer, Verdade e Método: Traços Fundamentais de Uma Hermenêutica Filosófica, 4th 
ed., Pensamento humano 16 (Petropolis, RJ: Vozes, 2002). 
6 Janet H. Murray, Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace (The MIT Press, 
2000), 126. 



um eco cinematográfico muito mais direto, se apenas quiséssemos definir o cinema 

exclusivamente a partir de sua seqüência fixa de imagens e sons. Essas seqüências – 

chamadas no jargão de cut-scenes - junto com materiais textuais, dão o contexto narrativo 

geral, mas não contribuem majoritariamente para aquilo que acreditamos ser o verdadeiro 

potencial narrativo do game. O que importa, realmente, se queremos entender os games 

como uma forma narrativa emergente, é a experiência em si do jogo, que “implica um 

certo tipo de ‘atuação cinestésica’, que se converte num fim em si mesma”7.  

É essa atuação cinestésica a característica mais fundamental do game, que o define 

como formato mais geral, perpassando, em intensidades diversas, todos os seus gêneros, 

desde os menos figurativos, de lógica puramente formal, até os games esportivos ou os 

simuladores de vôo e afins. Contudo, quando chega ao universo de jogos com pretensão 

narrativa explícita, essa característica, que, num primeiro olhar, separaria o game do 

cinema, parece-nos iniciar um certo movimento de imersão emocional muito afim 

daquele que define o cinema canônico. Nesse universo, um passo além de nos 

projetarmos nos personagens, somos parte do mundo ficcional, agimos e, assim, 

manipulamos em primeira mão a teia de causa-e-efeito que caracteriza as formas 

narrativas. Vivemos uma experiência narrativa. 

Para implementar esse entrar-no-filme de forma cada vez mais envolvente, entra 

em ação uma importante estratégia de agenciamento naquilo que chamamos de “jogos de 

personagem”. Neles, a sensação de imersão e de “presença vicária”8 é forte o suficiente 

para estabelecer de outra maneira o vínculo emotivo que caracteriza o cinema canônico – 

algo que, em referência ao game, Santaella chamou, muito propriamente, de 

“identificação encarnada”9. Ou seja, se, no cinema, é a projeção do espectador nos 

personagens o que amalgama a lógica narrativa, aqui, é a possibilidade de ser o 

personagem o que dá nexo ao jogo. Assim, a maioria dos games dessa categoria se 

estrutura em torno da jornada através de um determinado espaço-tempo, o qual o interator 

penetra como protagonista. Nessa categoria, podemos enquadrar games de RPG, de 
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aventura, ação ou de tiro, entre outros. Alguns exemplos emblemáticos são as séries 

Tomb Raider, Assassin’s Creed ou Metal Gear Solid.  

Já os “jogos de simulação” - games de gerenciamento de parâmetros, cujas raízes 

estão ligadas a experimentos com Alife e inteligência artificial e a modelizações 

computadorizadas de sistemas reais, dentre os quais podemos incluir a série SimCity - 

têm conexão menos óbvia com um projeto narrativo ou com o cinema. Contudo, como é 

cada vez mais claro um certo movimento de composição dessas duas tendências de 

agenciamento e como esse movimento tem sido extremamente importante para a 

implementação mais sofisticada desse entrar-no-filme, não podemos deixar essa categoria 

de fora. Assim, nesse movimento de hibridização – mais uma passagem – de um lado, 

podemos apontar games de personagem, como as séries Grand Theft Auto e Fable ou 

mesmo Red Dead Redemption e Little Big Planet, que trazem das simulações a 

arquitetura sistêmica e criam universos cada vez mais complexos, nos quais os elementos 

e subsistemas têm comportamentos autônomos, podendo se combinar numa gama de 

variações praticamente impossível de prever totalmente. No caminho oposto, games de 

simulação têm agregado à modelização de sistemas a sensação de presença e imersão que 

marcam os games de personagem, tirando o interator da posição de demiurgo e dando a 

ele valor de personagem fisicamente implicado no mundo diegético do jogo, como é o 

caso da série Black & White, concebida pelo designer Peter Molyneux (não por acaso, 

também criador dos games de personagem Fable II e III) e do game Spore (de Will 

Wright, criador de SimCity e The Sims).  

A passagem entre cinema e games, contudo, não se dá de sem problemas. Os games 

de personagem, fortalecidos pela estrutura sistêmica que herdam das simulações, vivem 

seu devir-cinema ao tomar para si a missão de se tornar a forma audiovisual hegemônica 

de sua época, fato que parece se concretizar nos corações, mentes – e bolsos – dos jovens 

e nem-tão-jovens neste pulso particular da história. Contudo, como forma estética nascida 

já dentro de uma indústria extremamente articulada para que não haja falhas, têm pouca 

abertura para qualquer ruído que possa desestabilizar a natureza consensual de suas 

imagens. Em outras palavras, se um universo fundamental dos games nasce de uma dobra 

do cinema canônico, isso tem se dado tanto para o bem, quanto para ou mal. Desta forma, 

se, por um lado, vemos em tempo real a emergência de uma forma autônoma de narrativa 



audiovisual, com o potencial de ser para este século o que o cinema foi para o século XX, 

por outro, podemos enxergar a herança perversa da indústria do entretenimento nas 

imagens e sons, nos temas e nas formas de consumo dos games industriais. Se mesmo 

Hollywood há algum tempo tem absorvido focos de cinema  estrangeiro e independente 

para oxigenar não apenas sua própria produção, mas também o mercado interno 

americano, ainda pouco se enxerga na indústria dos games a habilidade de trabalhar que 

seja apenas com nichos “de arte” ou mais experimentais para expandir o horizonte 

temático e de linguagem dos games AAA. Dito ainda de outra forma, podemos afirmar 

que o processo de emulação do cinema pelos games tem valência dupla: de um lado, pelo 

acaso intrínseco aos diálogos intersemióticos, acaba por reinventar um cinema interativo 

onde menos se esperava; por outro, contudo, na ânsia de atribuir a seu produto os 

mesmos production values atrelados à Hollywood – o espetáculo e o hiperreal como 

commodities da imagem sintética – tem, por ora, deixado de descobrir os infinitos outros 

caminhos que o game deixa entrever a quem procura olhar. 

 
 
 
Cinema   Game  

Os games, obviamente, não existem no vazio. Ao contrário, compõem, com cada 

vez mais notoriedade, uma ampla ecologia audiovisual e são contaminados por outros 

formatos, como já apontamos. Contudo, numa ecologia sofisticada como o audiovisual 

contemporâneo, além de herdarem características do cinema, os games têm passado 

também a influenciá-lo, direta e indiretamente. Um nível dessa influência é tão óbvio e 

caricatural quanto alguns aspectos da mimetização por games como Red Dead 

Redemption do gênero de western. Trata-se das adaptações de games para filmes (e vice-

versa) ou das transposições meramente temáticas entre os dois formatos. A maior parte 

dos casos de adaptação de game para filme resulta em obras empobrecidas 

dramaticamente, meras commodities da indústria cultural, cuja razão de existir é, acima 

de tudo, poupar investimentos de criação e de direitos autorais e aproveitar um público já 

cativo. 

Certos casos são piores que outros, como a série de filmes com a personagem de 

games Lara Croft. Alguns dos jogos da série Tomb Raider são verdadeiros marcos da 



história dos games: Tomb Raider 2 foi um dos jogos mais vendidos no mundo até hoje e 

teve inúmeros méritos na criação desse estar-no-mundo que define o game de 

personagem. De tão bem desenhada, do ponto de vista da experiência espaço-temporal e 

narrativa, uma fase do jogo em particular – que se passa em Veneza – habita até hoje a 

memória de seus jogadores, tendo gerado em muitos que nunca sequer estiveram no 

Vêneto – como esta pesquisadora – experiências profundamente imersivas da cidade. 

Contudo, sua transposição para o cinema gerou dois filmes absolutamente ridículos, do 

ponto de vista narrativo e visual – mas não do econômico, uma vez que tiveram lucro 

razoável em relação ao custo, o que, certamente, explica a insistência da indústria em 

seguir adaptando games para o cinema. O pior problema da série cinematográfica Tomb 

Raider jaz na tentativa de transpor diretamente para o cinema justamente o enredo dos 

games, ou seja, sua parte mais fraca e esquemática. Os personagens acabam sem a mais 

vaga profundidade dramática, num meio em que isso é imperdoável. E aquilo que era a 

razão de ser do jogo – o estar-no-mundo através do corpo de Lara Croft – perde-se em 

pirotecnia inútil para o espectador, que apenas assiste ao filme. Como bem comentou um 

frustrado espectador de apenas nove anos de idade: o pior do filme é que não dá para 

jogá-lo. 

Algumas adaptações são bem mais felizes, contudo. Silent Hill, que tratou de 

aceitar a natureza intersemiótica da empreitada, criou um enredo mais elaborado que sua 

cara-metade digital e fez um filme de terror honesto, que se mantém sozinho, sem 

precisar ser justificado pelo game. Noutros casos, os games são apenas parte da 

influência, como no recente Scott Pilgrim contra o mundo, adaptação para o cinema da 

obra de quadrinhos, a qual já traz alguns bons insights para o filme a partir dos games. 

Ainda noutros casos, há filmes que, embora não sejam adaptações de videogames, 

parecem dialogar com alguns aspectos muito caros a eles, como Avatar, de James 

Cameron, que dá ao tema da vivência vicária através de um corpo uma importância 

inédita e constrói um mundo de realismo impressionante a partir da computação gráfica. 

Outros ainda partem do zeitgeist da era dos games para criar distopias apocalípticas, 

como Gamer.  

Já o caminho contrário – do cinema para os games – cresce cada vez mais. Talvez 

um dos casos mais felizes seja o game Enter the Matrix, baseado, como o nome indica, 



na série cinematográfica Matrix. O jogo foi feito para compor um projeto que hoje seria 

chamado de “transmídia”, ao lado do 2º e 3º filmes da série, além da série de animação 

Animatrix. O game traz informações narrativas que não estão nos filmes, ajudando a 

compor justamente esse universo transmídia, no qual cada formato – filme, série de 

animação e game – informam um mesmo mundo narrativo, tornando-o mais complexo 

para o espectador/jogador. Como sói acontecer nas franquias transmídias, as informações 

narrativas contidas no game – assim como na série de animação – são secundárias em 

relação ao que está no produto principal, os filmes. Assim, elas sofisticam a construção 

do mundo da história, mas a compreensão básica do enredo dos filmes não depende delas. 

Enter the Matrix foi um dos primeiros exemplares de uma tendência cada vez mais 

comum, o lançamento de blockbusters cinematográficos junto a games que os 

complementam (ou apenas os ilustram de forma precária, na vasta maioria dos casos). 

Um exemplo recente foi o game feito a partir do filme Avatar. Enquanto o filme causou 

um impacto considerável no público, mas também na crítica, sobretudo por seus atributos 

tecnológicos – a qualidade da computação gráfica e o 3D estereoscópico – o game foi 

considerado extremamente decepcionante, segundo parte da imprensa especializada, o 

que não deixa de ser incrivelmente irônico, se considerarmos que o filme já 

problematizava a questão da presença corporificada, narrativizando de forma interessante 

um problema central aos videogames. Enquanto o filme dava cores realistas à questão da 

corporificação, o game transformava essa experiência em algo “mundano”, falhando em 

produzir um estar-no-mundo satisfatório numa mídia em que isso é essencial.  

De modo geral, contudo, o caminho de adaptação que parte dos filmes e chega aos 

games tem, em princípio, mais possibilidades de dar certo do que o caminho contrário. Se 

nada mais, um bom filme cria um mundo narrativo que é muito maior do que aquele 

explicitamente mostrado por seu enredo. Como tem demonstrado o que já se 

convencionou chamar de fan fiction, o material imaginário gerado por filmes – ou livros 

ou séries de TV – é tão vasto que dá margem à criação de inúmeras obras paralelas, 

muitas inclusive feitas pelos fãs dessas histórias. Dessa forma, um game baseado no filme 

já recebe “de graça” todo o contexto narrativo, que é o mais difícil de se criar a contento 

num game, pelos motivos anteriormente expostos. Assim, os games adaptados de filmes 

com maior êxito estético ou narrativo tentam não repetir os enredos encampados por seus 



antecessores, mas, sim, criar tramas paralelas, nas “brechas” do contexto narrativo geral, 

e a explorá-las da maneira nativa aos games: como mundos a serem habitados.  

Um dos exemplos mais felizes dessa estratégia – além do já citado Enter the Matrix 

– foi o game Star Wars: The Force Unleashed. Embora imperfeito em sua execução 

técnica e criativa, o game dava ao jogador a oportunidade de ser um jedi do Lado Negro 

da Força. A utilização de engine de física Euphoria proporcionou uma experiência até 

então inédita na manipulação de objetos virtuais, o que, aplicando-se ao poder jedi 

absoluto – a telecinesia, poder de mover objetos à distância – trouxe um grau de realismo 

especial à experiência do jogo. Em outras palavras, mais de 30 anos depois do 

lançamento do primeiro filme da série – o Star Wars original – o jogo materializou o 

desejo tácito de toda uma geração, de exercer os poderes jedis, e ainda por cima como 

aprendiz de Darth Vader!  

Há ainda outra passagem entre cinema e games, extremamente recente, que nos 

aponta a emergência de jogos que abordam o problema narrativo de maneira um tanto 

diferente dos games de personagem. Jogos com pretensões narrativas bastante claras e 

elevadas, como Heavy Rain e o recém-lançado L.A. Noire, vão além do habitar um 

espaço-tempo por um personagem controlado pelo jogador e tentam, numa estratégia que 

poderíamos definir como “roteirização à força bruta”, dotar os jogos de enredos mais 

complexos e, ainda assim, participativos. Para isso, além de criar ambientes 

tridimensionais extremamente sofisticados, herdados tão diretamente do cinema quanto 

os de Red Dead Redemption, esses games incluem em sua jogabilidade trechos que 

poderiam facilmente ser descritos como “filmes interativos”. Nestes, através de Quick 

Time Events (QTE), o jogador tem que escolher, com rapidez suficiente para que a trama 

continue fluindo, uma, dentre três ou quatro opções de ação e cada uma dessas escolhas 

terá uma implicação diferente para o desdobramento da trama, em escala maior ou 

menor. Em L.A. Noire, as escolhas se dão, de modo geral, no processo de interrogar 

suspeitos, testemunhas e vítimas dos crimes que o protagonista operado pelo jogador 

investiga. A partir das expressões faciais dos personagens que confronta – expressões 

estas geradas a partir de uma técnica de escanear e recriar digitalmente as expressões de 

atores reais – o jogador deve escolher um encaminhamento para seu interrogatório, entre 



aceitação, dúvida parcial e confronto. A partir de cada escolha, diferentes ações/reações 

dos personagens impulsionarão a investigação para caminhos diferentes.  

Para implementar tudo isso e valendo-se da enorme capacidade de processamento e 

da vastidão de informações contidas nos DVDs e discos Bluray dos referidos jogos, uma 

“inteligência editorial” interna ao game monta suas imagens em tempo real, 

transformando o plano-seqüência dos jogos de personagem em eficientes trechos de 

campo e contracampo, montagem paralela e até outras estruturas mais sofisticadas. A 

adoção dos QTEs, combinada à montagem em tempo real, tenta substituir as cut-scenes, 

ou seja, os vídeos pré-editados, de modo geral frustrantes e que até hoje, na maior parte 

dos games, ainda tentam dar conta de impulsionar o enredo adiante, provendo o contexto 

narrativo para a experiência narrativa que emergirá do ato em si de jogar. Assim, alguns 

momentos de Heavy Rain e L. A. Noire chegam a confundir nossos olhos, os quais, diante 

de imagens cine-realistas, montadas sob a melhor linguagem canônica, por vezes pensam 

estar diante daquilo que até hoje ainda achamos razoável chamar simplesmente de 

“cinema”.  

 

Cinema   Game: a poética dos tempos mortos 

Nessa indústria cultural 2.0, parece ser de onde menos se espera que surge o ruído 

criativo a oxigenar um cenário de outra forma estéril. Assim, as mais interessantes 

passagens entre cinema e games, ainda que indiretas, podem ser enxergadas em filmes 

nas franjas de Hollywood, nas cinematografias independentes do mundo inteiro, gerando 

um devir de tempos mortos e colocando em cheque a forma canônica, em que o enredo 

impecável é rei.  

Muito além do universo temático da indústria audiovisual, é possível perceber as 

sutis influências dos games no cenário contemporâneo do cinema. Um exemplo 

emblemático é o filme Elefante, do diretor americano Gus van Sant e isso deve-se muito 

mais do que apenas à referência explícita aos games no enredo do filme. Elefante foi 

abertamente inspirado pelo massacre ocorrido na escola Columbine, no Colorado, EUA, 

em abril de 1999. No evento, dois garotos de cerca de 18 anos entraram na escola 

armados até os dentes, saíram atirando a esmo, matando e ferindo algumas dezenas de 

alunos e professores e, ao final, suicidaram-se. O filme conta uma história cujo desfecho 



é citação direta a Columbine, mas filmado do ponto de vista em primeira pessoa 

característico de games como Doom. Na sintaxe visual desse game – um first-person 

shooter clássico – o que se pode enxergar na tela é um plano-sequência com a subjetiva 

do personagem e, de seu corpo, apenas a mão que segura uma arma de fogo (ou apenas a 

arma), na borda inferior da tela. Essa escolha de Van Sant, fundada em sua experiência 

com Tomb Raider10, foi motivo de polêmica, como tudo o que diz respeito tanto ao 

episódio de Columbine quanto aos games violentos, mas é apenas a citação mais óbvia e 

não a mais pertinente ao mundo dos games. Muito mais do que apenas essa relação 

explícita à linguagem visual dos jogos de tiro, toda a estrutura narrativa de Elefante 

remete a um diálogo profundo com a construção de espaço, tempo e narrativa dos games 

(ainda que não apenas a isso). O filme é estruturado como a repetição de momentos que 

antecedem o massacre em si, com a câmera seguindo personagens diferentes em longos 

planos-seqüência, enquanto caminham pelos corredores e outros ambientes dentro e fora 

da escola, em ações que não se relacionam de forma causal com os acontecimentos que 

virão. Van Sant explora os tempos mortos, em que “nada acontece”, usando a relação dos 

personagens com o ambiente como nexo para a narrativa – tal qual num videogame.  

A poética dos tempos mortos tem interessado Van Sant há um certo tempo e aqui 

não se trata de buscar causas fechadas para as escolhas estéticas em seus filmes – o que 

provavelmente não é claro ou fechado nem para o próprio diretor, que, ademais, afirma 

ser influenciado também pelo cinema de Bella Tarr, Tarkovski e Sokurov. O que 

interessa é tentar identificar alguns traços de um novo devir narrativo consoante com 

aquele que apontamos nos games. Nessa grande ecologia, que inclui games de 

personagem e filmes narrativos, entre outros, começamos a perceber a emergência cada 

vez maior de histórias menos voltadas à confecção de um enredo exemplarmente 

amarrado, e mais preocupadas com a construção de um espaço-tempo a ser habitado por 

personagens, os quais vivenciam situações ambíguas, de maneira bem mais orgânica. 

Essa investigação acerca de uma dramaticidade dos tempos mortos foi levada aos 

estertores por Van Sant em Últimos Dias, que narra, quase em tempo real, os dias que 

antecedem a morte de um personagem baseado no músico Kurt Cobain. O filme detém-se 

                                                
10 Peary, Gerald Peary, “Gerald Peary - interviews - Gus Van Sant - Elephant”, November 2003, 
http://geraldpeary.com/interviews/stuv/van-sant-elephant.html. 



nas mais mundanas atividades do personagem, provocando o esgarçamento do tecido 

narrativo quase ao limite. Em seu filme seguinte, Paranoid Park, o cineasta retrocede um 

pouco na exploração dos tempos mortos, que, contudo, ainda têm importância marcante, 

junto a outra marca da narrativa dos games, a repetição (já anteriormente explorada em 

Elefante). Em seus filmes recentes, Van Sant parece ir testando os limites da narrativa, 

manipulando seus elementos individualmente, como quem busca, deliberadamente, 

extrair de sua combinação novas propriedades. Contudo, mesmo ao manipular em 

diversas intensidades esse estar-no-mundo de seus personagens, em todos os seus filmes 

recentes, Van Sant ainda deixa clara a tentativa de sedimentá-los como narrativa, no que 

esta tem de comunicativa em algum nível. Desta forma, longe de serem herméticos, seus 

filmes são narrativas envolventes, capazes de gerar emoção em seus espectadores. 

Mesmo Últimos Dias, que resvala na não-narratividade, ainda tem uma preocupação 

evidente com a construção dessa dimensão afetiva da experiência do personagem face aos 

acontecimentos que vive.  

Outros filmes se encaixam nessa ecologia de causalidade esgarçada, de narrativas 

ancoradas na experiência de personagens em seu ambiente, cada um explorando de 

maneira particular propriedades específicas da forma narrativa. Não podemos apontar 

relação direta com os games, mas, sim, o pertencimento a um universo que ancora a 

narrativa no mesmo caráter de experiência que acreditamos definir o potencial narrativo 

do game. Para citar alguns exemplos pontuais, O Filho, dos irmãos Pierre e Jean-Luc 

Dardenne, é visualmente estruturado de forma parecida com um game de personagem, 

uma vez que a câmera segue o protagonista de perto, raramente mostrando-o de frente. 

Porque a linguagem visual do filme é calcada nessa perseguição em planos-seqüência, 

editados com jump-cuts, o enredo do filme é composto por eventos que não se amarram 

de forma fechada, gerando no espectador a necessidade de construir as motivações dos 

personagens a partir de atos plenos de ambigüidade. No entanto – ou justamente por isso 

– O Filho tem dois dos melhores e mais complexos personagens da cinematografia 

contemporânea, dando a seus espectadores uma das mais interessantes experiências de 

inferir “como é”11 viver a estranha situação por que passam.  

                                                
11 David Herman, Basic Elements of Narrative (Oxford: Wiley-Blackwell, 2009).  



Seria possível apontar ainda outros diálogos entre games e cinema, diretos ou 

indiretos. A lista é grande e, no momento exato em que escrevemos, certamente surgem 

novas influências mútuas, até então inéditas. Mais do que mapear esses objetos 

individualmente, o que nos parece o coração do diálogo entre cinema e games é a notória 

emergência dessa ecologia maior, que, aos poucos, expande nossa própria definição de 

forma narrativa audiovisual. Os games e filmes que apontamos vêm tentando explorar 

propriedades que ressignificam a narrativa como uma forma de dar sentido à experiência 

do vivido, num mundo infinitamente mais complexo do que aquele onde emergiu a 

narrativa oral. A matriz narrativa, assim, longe de estar engessada em formas estéticas 

que não dialogam mais com o mundo ao seu redor, segue pulsante, problematizando a 

experiência do homem na sociedade, razão primeira de sua existência.  

 

Games   Cinema Machinima 
 

Nascido dentro da cultura do-it-yourself de hackers e ciberpunks, da vontade e da 

capacidade de não tomar o game como produto acabado, mas sim como campo para a 

intervenção e experimentação, o machinima representa uma passagem bem particular 

entre cinema e games. Se, materialmente, nasce apenas posteriormente à existência dos 

games, não deixa de representar uma vontade de cinema que lhe é anterior, ou seja, de 

diagnosticar nos games a presença mesma de um cinema fluído, que possa ser extraído da 

vastidão do game e transformado novamente em cinema stricto sensu, ainda que de 

animação. Porque, em boa parte dos casos, é essa a operação de criação dos machinimas: 

cortar fora os excessos de espaço e tempo do game, transformando-o novamente em 

forma linear, domesticando seus sentidos narrativos. Claro, o machinima narrativo, de 

pendor canônico, é apenas uma entre muitas outras manifestações desse campo, mas, com 

o crescimento da indústria e o aumento do cine-realismo das imagens dos games, têm 

aumentado também os casos em que machinimas são produzidos de uma forma ou de 

outra como peças de promoção para os games que lhes originam. Tal cenário torna 

virtualmente impossível que se estabeleça uma gênese fechada, apontando quem vem 

primeiro, o jogo ou o machinima (uma vez que os machinimas promocionais chegam a 

público antes, como anúncio do game, referem-se a ele, criam para ele uma narrativa 

paralela e nascem materialmente de um jogo ainda não totalmente acabado). 



O mais recente exemplar de um machinima feito única e exclusivamente para a 

divulgação de um jogo provocou um inédito curto-circuito nesse cenário de fronteiras já 

tão pantanosas. Para o lançamento do já mencionado Red Dead Redepmtion, mais do que 

um simples clipe produzido a partir de imagens do jogo, foi feito um curta-metragem de 

30 minutos, o qual, com a franca pretensão de ser uma obra em si mesmo, contava com 

seu próprio trailer proporcional – emblema supremo dos tempos em que nos 

encontramos. Red Dead Redemption, o filme – sintomaticamente anunciado na mídia 

como “curta-metragem” e não como machinima – foi dirigido pelo cineasta australiano 

John Hillcoat e lançado em rede nacional nos EUA, na noite de 29 de maio de 2010, pela 

rede de TV Fox. Em outras palavras: temos aí um trailer para a divulgação da exibição na 

TV de um filme, que nasceu como trailer de um game, que, por sua vez, nasceu de muitos 

filmes – aguardemos para qualquer momento o anúncio de um longa-metragem de 

mesmo nome, com imagens capturadas do mundo presencial e o curto-circuito estará 

mais do que completo. 

Apesar de todos os predicados, o filme Red Dead Redemption não tem nenhum 

grande atrativo, pelo menos se comparado ao gênero do western do cinema. Contém, sim, 

o que talvez possamos chamar de “fortuna criativa” de Hollywood: tudo o que de mais 

eficiente esta nos deu até hoje, em termos de convenções narrativas e de linguagem. Mais 

do que isso, o curta-metragem/machinima de Red Dead Redemption é um filme que 

atualiza a linguagem e a narrativa do cinema canônico, continuando o diálogo peculiar 

que ora se trava entre filmes da indústria e os ecos de cinematografias mais 

independentes. Sua fotografia, proporcionada pelas imagens que já existem em potencial 

no jogo e confirmando a natureza do game Red Dead Redemption como “pastiche ótimo” 

de todo o gênero do Western, inclui, além dos elaborados movimentos de câmera já 

típicos dos games cine-realistas, alguns momentos de especial sofisticação, como 

tomadas em contra-luz, flaires de lente, enquadramentos elaborados, mudanças de foco. 

Sua ambientação, efeitos sonoros, edição de som e trilha musical não devem nada aos 

filmes e séries mais caros da indústria audiovisual. Ainda assim, é difícil imaginar que o 

filme possa permanecer na lembrança de muitos – como o game provavelmente fará. 

Ao contrário dos games industriais, contudo, e provavelmente por sua natureza 

DIY, alguns machinimas já nascem com vocação para a ironia, assumindo de cara sua 



natureza intertextual e brincando, assim, mais confortavelmente com a linguagem e a 

narrativa, tanto do game quanto do cinema. As marcas do game, seu formato original – 

materialmente, pelo menos – podem ser vistas em vários exemplares do gênero. A já 

famosa série Red vs. Blue, por exemplo, produzida inicialmente a partir do game Halo, 

foi construída inteiramente como paródia a games (mas também a filmes e séries) de 

ficção científica, ironizando, entre outros, sua temática maniqueísta e a arbitrariedade de 

suas convenções narrativas. O primeiro episódio da série, Why are we here?, ironiza a 

falta de contexto narrativo dos games de tiro, nos quais o jogador/personagem surge num 

mundo inóspito, pronto para sair atirando nos “inimigos”, sem que, para isso, sejam 

dadas maiores justificativas. O segundo episódio se constrói todo a partir da aquisição de 

um objeto, um carro-tanque, cujo surgimento e natureza arbitrários, típicos dos games, 

são questionados comicamente. Muito embora dialogue bem mais com a forma seriada 

para TV, Red vs. Blue é inteiro construído praticamente apenas com base em alguns dos 

expedientes mais típicos do cinema canônico: diálogos e montagem em campo e 

contracampo. A ausência de expressões faciais herdada do game Halo – em que todos os 

personagens trajam capacetes fechados – é contornada a partir da montagem de 

campo/contracampo bastante precisa, que favorece o timing da comédia de falas e 

reações, além de ser também atenuada por movimentos de corpo e cabeça dos 

personagens, que os “atores” executam, na tentativa de indicar qual personagem está 

falando.  

Há, obviamente, inúmeros outros tipos de machinima, de pouca ou nenhuma 

narratividade e interesses de linguagem que remeter a inúemros outros gêneros e 

formatos audiovisuais. Contudo, é importante lembrar que machinimas, mais do que 

apenas de obras, são também processos para gerar essas obras. Em princípio, pode-se 

produzir um machinima apenas jogando diretamente um game qualquer, capturando suas 

imagens e/ou sons e reeditando-os para lhes atribuir outros sentidos. Foi assim que 

nasceu Red vs. Blue. Contudo, não foi assim que nasceu Red Dead Redemption, nem 

tantos outros. Estes nasceram da manipulação mais ou menos direta da própria engine12 

dos games, de modo a facilitar ou mesmo modificar profundamente as imagens ali 

                                                
12  Software a partir do qual são gerados os games, para que design e programação não tenham sempre de ser refeitos 
do início a cada novo game. 



geradas. Esse processo de intervir diretamente na engine está restrito, contudo, aos 

criadores oficiais do jogo ou a usuários que detenham muito mais conhecimentos do que 

o jogador comum. Uma entrevista do diretor do filme Red Dead Redemption é bastante 

ilustrativa acerca da natureza do processo: “nós tratamos a coisa como se todo o mundo 

[do game] fosse um grande set de filmagens em que estávamos trabalhando”13. Assim, 

câmeras (virtuais) foram posicionadas de modo a se obterem os ângulos desejados pelo 

diretor, o horário do dia – e sua respectiva luz -, manipulado pelos 

programadores/designers em função da fotografia, movimentos de câmera foram 

construídos em função da linguagem e da narrativa. Contudo, enquanto personagens eram 

operados por humanos, a vida selvagem continuava sendo operada pela inteligência 

artificial do jogo e, assim, apenas colocada em cena, para ter suas ações – imprevisíveis – 

capturadas tal e qual animais “vivos” sendo filmados:  

 

o elemento surpresa foi a fauna selvagem autêntica que está no filme, 
porque eles têm sua própria lógica. Você consegue configurar certas coisas 
sozinho. Como virar certos animais, mas você não pode controlá-los depois 
de colocá-los numa determinada posição. Então, você precisa segui-los, ver 
o que fazem e capturar essas imagens. Teve um determinado plano em que 
haveria um problema, porque um leão da montanha aparecia e atacava14. 

 

Ou seja, mesmo pensando o machinima como um processo e não apenas uma obra 

acabada, ainda se enxergam passagens que diagnosticam um certo devir-cinema dentro 

do game-que-será-machinima. É preciso tentar controlar o mundo, adequá-lo às imagens, 

domesticar sua selvageria. Literalmente. 

Para tornar a customização das imagens mais acessível àqueles que não detêm tanto 

conhecimento técnico, já surge software dedicado à criação de machinimas. Além de 

alguns programas dedicados, que visam sobretudo fins comerciais e o barateamento dos 

custos, há casos que abordam o processo de forma literalmente mais lúdica. The Movies 

transforma a criação de machinimas num game em si mesmo, transformando aquilo a que 

Hillcot se refere metaforicamente como “um grande set de filmagens” literalmente num 

grande set de filmagens de Hollywood. O jogo, uma espécie de The Sims dos estúdios de 

                                                
13 “John Hillcoat Interview - Red Dead Redemption Short Film - UGO.com”, n.d., 
http://www.ugo.com/games/john-hillcoat-red-dead-redemption-movie-interview. 
14 Ibid. 



cinema, pode ter seu modo de simulação social desabilitado, para então ser jogado 

exclusivamente como um grande criador de machinimas. Vemos, novamente, as 

incontáveis passagens dando-se neste caso: um game para criar machinimas que 

contextualiza esse processo narrativamente como uma filmagem no coração da indústria 

cinematográfica. É, ao mesmo tempo, sensacional e assustador. 

 

Entre-imagens 

Neste momento, embora muitas experiências estejam sendo levadas adiante, o que 

podemos constatar é que apenas um universo pequeno de obras nessas passagens é de 

fato interessante. Talvez porque ainda envolvam grandes somas de dinheiro para sua 

realização, o que se pode perceber, em relação a games-a-partir-de-filmes, filmes-a-

partir-de-games e muitos machinimas, é que estão longe de ter o vigor estético que 

associamos à arte e às cinematografias independentes. Ao contrário, e sob a camuflagem 

falsamente progressista de “transmídia”, o que mais temos visto, tanto em filmes quanto 

em games da indústria, é a repetição de fórmulas e temas, numa infinita sucessão de 

franquias, consumidas e descartadas em intervalo cada vez menor, a tempo de abrir 

caminho para a chegada do novo grande sucesso.  

É difícil prever em que medida a voracidade dessa indústria de entretenimento, que 

parece tudo englobar, conseguirá permitir – como fez com o cinema – respiros que sigam 

renovando linguagens e formatos ainda emergentes. Num mundo em que a mais radical 

intervenção artística tende a ser incorporada imediatamente pela indústria – e, por isso, 

neutralizada esteticamente – mesmo o diálogo com a produção independente pode ser 

esvaziado no segundo seguinte a seu impacto. Assim, descrever as passagens entre 

cinema, game e machinima – além de tantos outros formatos da ecologia audiovisual 

contemporânea – torna-se um trabalho ao mesmo tempo de diagnosticar potências 

surgidas do diálogo entre as formas, como o de tentar impedir que o resultado visível 

desse diálogo seja esvaziado logo em seguida, na tentativa de se transformar o ruído em 

consenso, antes mesmo de se saber, de fato, o que podem essas passagens. Numa 

ecologia audiovisual que não tem um fora, traçar fronteiras é, por definição, uma ousadia 

estética passageira. 
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