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Resumo 
Este artigo propõe um conceito de espacialidade para o videogame a partir dos 
conceitos de Umwelt e de affordances. Propomos que o espaço do jogo eletrônico é 
um espaço vivido pelo jogador em sua experiência interativa e que é a partir dessa 
vivência que pode emergir a noção de narrativa no game. Esse conceito de 
experiência narrativa vivida por um corpo implicado no espaço-tempo do jogo é o que 
definiria o game como forma expressiva e abriria caminho para a experiência de 
Umwelts possíveis, experiências onde a mudança de ponto de vista e motivação 
dramática do interator podem mudar de maneira orgânica, ao invés de serem 
impostas, de cima para baixo, por um segmento audiovisual externo ao jogar.  
Palavras-chave: videogame, narrativa, imersão, Umwelt, affordances. 
 

Abstract  
This paper proposes a concept of spatiality for videogames based on the concepts of 
Umwelt and affondances. We propose the space-time of the videogame is lived by the 
player in her interactive experience of the game and that only from this experience 
can the notion of narrative emerge in a game. This concept of narrative experience 
lived by a body implicated in the space-time of the game is what defines videogames 
as an expressive form and facilitates the experience of alternative Umwelten, 
experiences where the shift of point of view and of dramatic motivation can take place 
in an organic fashion, instead of being imposed top-down by an audiovisual stance 
strange to gameplay. 
Keywords: videogame, narrative, immersion, Umwelt, affordances. 
 

 

 

Nossa busca é por estratégias narrativas no game. Desta forma, num primeiro 

momento, a esfera de jogos que nos interessou mais obviamente foi aquela que 

demonstra pretensões narrativas mais claras. Nela, situam-se, entre os gêneros já 

comercialmente disseminados, os RPGs clássicos, os jogos de ação, de aventura, de 

tiro, mas também os God Games, os de estratégia em tempo real, entre outros. 

                                                
1 Renata Gomes é aluna de doutorado do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e 
Semiótica da PUC-SP. Defendeu seu mestrado no mesmo departamento, apresentando trabalho sobre 
estratégias narrativas nos games, sob a orientação do prof. Dr. Arlindo Machado, que também orienta 
seu processo de doutoramento. Seu artigo “The design of narrative as an immersive simulation” foi 
apresentado na Conferência Internacional da Digital Games Research Association em 2005 e escolhido 
um dos cinco melhores do evento. A autora agradece o CNPq pelo apoio financeiro através da bolsa de 
estudos de doutorado. 
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Exemplos mais nominais: as séries Tomb Raider, Half-Life e seus infinitos mods2, 

Final Fantasy, Deus-Ex, Resident Evil, SimCity, Railroad Tycoon, The Sims, 

Civilization e até mesmo em games menos disseminados, como o japonês Shenmue e 

o surrealista Rez. Em todos esses, há uma semente narrativa mais ou menos clara: 

personagens, inclusive humanos e/ou antropomórficos, um arremedo mínimo de 

trama, um universo diegético que se insinua, se nada mais.  

Contudo, o que hoje nos interessa no game é muito mais o agenciamento do 

jogador/interator para uma certa experiência narrativa. Como aponta Darley, o 

agenciamento “implica um certo tipo de atuação cinestésica que se converte num fim 

em si mesma” (2002: 237). Essa “atuação cinestésica”, capaz de agenciar o interator e 

transformá-lo em sujeito da enunciação, é a característica mais fundamental do game 

e o define como formato mais geral, perpassando todos os seus gêneros, desde os 

menos figurativos, os games esportivos, chegando aos mais explicitamente narrativos. 

Dentro desse contexto, se há a possibilidade de circunscrever estratégias narrativas 

para os games, acreditamos que esteja mais relacionada ao tipo de “atuação 

cinestésica” criada por cada jogo, muito mais do que ao mero fato de que tenha, 

explicitamente, este ou aquele elemento classicamente narrativo ou dramático, como 

personagens ou enredo. Estes podem ser, no mais das vezes, nada mais que 

“justificativa para o material do próprio jogo: uma explicação racional que estabelece 

a situação e constitui a motivação global para a iconografia e os acontecimentos com 

que nos deparamos no jogo” (Darley, 2002: 237). 

A partir disto, importa menos que um determinado jogo tenha pensado para si 

enredo e personagens, se sua “jogabilidade” - como já se diz no mundo dos games – 

pouco se refere a esse nível temático. Por outro lado, também não nos importa se um 

determinado jogo não se propõe explicitamente como narrativa, estando, por exemplo, 

na prateleira de esportes, contanto que sua dinâmica de agenciamento traga algo de 

importante para essa “atuação cinestésica”. Para nós, há algo de potencialmente mais 

interessante num jogo como Tony Hawk Pro Skater, do que em muitos games 

explicitamente narrativos, nos quais, contudo, a dinâmica de agenciamento do 

interator está tão congelada dentro de certas rotinas, que o jogar se reduz a uma mera 

reação. 

                                                
2 Modificações de games criadas a partir do código original do jogo pelo público – e não pelos 
designers profissionais – e depois compartilhadas e jogadas, sobretudo nas LAN houses. 
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Dito isto, é preciso deixar claros alguns pressupostos: dentro da esfera mais ou 

menos nítida dos games figurativos, sobretudo daqueles com alguma pretensão 

suficientemente clara de narratividade (mas não somente neles), parece haver dois 

grandes vetores de agenciamento. De um lado, aquilo que chamamos de “jogos de 

personagem”, que agenciam seu interator através da “presença vicária” (Darley, 2002: 

237) no terreno do jogo, através do corpo de um personagem implicado no espaço-

tempo virtual – a que Santaella (2004) chamou, muito propriamente, de “identificação 

encarnada”. De outro, aqueles que chamamos de “jogos de simulação”, que procuram 

criar modelos de sistemas suficientemente complexos e baseiam o jogar na 

experimentação com o comportamento global do sistema, a partir de interações com 

seus elementos e subsistemas mais simples. Entre um vetor e outro, exemplos 

múltiplos de games que parecem implementar dinâmicas mais ou menos híbridas de 

agenciamento, ora mostrando uma face mais claramente “de personagem”, ora mais 

como “simulação”. 

Aqui, lançaremos um olhar ao vetor de jogos de personagem, para tentar 

compreender algumas estratégias de construção espacial, de modo a gerar essa 

atuação cinestésica e sensação de presença vicária do interator no universo do jogo. 

Nesta medida, damos também um passo atrás e pretendemos olhar para jogos menos 

narrativos com a mesma generosidade, buscando neles caminhos de agenciamento, 

sem a preocupação a priori com suas pretensões narrativas – ou ausência das mesmas.  

 

 

Os caminhos da imersão 

 

Como já dissemos, o que nos interessa é uma certa experiência narrativa. Nos 

jogos de personagem (mesmo os “não-narrativos”), essa experiência parece nascer de 

uma certa sensação de imersão e presença – conquanto apenas psicológicas – através 

de um corpo virtual implicado no espaço-tempo do jogo. 

 
 
Os termos imersão e presença (…) capturam dois aspectos diferentes, mas, em 
última instância, inseparáveis do efeito total: imersão insiste no fato de 
estarmos dentro de uma substância material; presença, no fato de estarmos em 
frente a uma entidade bem delimitada. Imersão, portanto, descreve o mundo 
como um espaço vivo, um ambiente que dá suporte ao sujeito corporificado, 
ao passo que presença confronta o sujeito da percepção com objetos 
individuais. Mas não poderíamos nos sentir imersos num mundo sem a 
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sensação de presença dos objetos que o ocupam, e estes mesmos objetos não 
poderiam estar presentes para nós, se não fizessem parte do mesmo espaço que 
os nossos corpos. Isto significa que os fatores que determinam o grau de 
interatividade de um sistema também contribuem para sua performance com 
um sistema imersivo (Ryan, 2001: 67-68). 

 

De modo geral, consoante com um certo paradigma ocidental, o espaço virtual 

de certos games parece atuar apenas como invólucro de um caminho a ser percorrido, 

ainda que de forma modestamente aleatória, mas necessariamente dentro de uma 

progressão na qual cada fase serve para liberar o acesso à etapa seguinte. Nestes 

jogos, a narrativa é despejada à revelia dos desejos e ações intencionais do 

jogador/personagem, sob a forma de segmentos pré-determinados de vídeo, que 

servem para “motivar” – de forma arbitrária – as “decisões” – verdadeiras camisas-de-

força - futuras no jogo. Ambientes e objetos, apesar de sua riqueza visual, passam a 

existir apenas na medida em que corroboram esse caminho narrativo – e espacial - 

imposto e pré-estabelecido. O interator goza até de alguma liberdade para percorrer 

esses ambientes, contanto que mantenha ali algum nível de eficiência em achar os 

objetos certos para seus propósitos. O grande mérito desse tipo de jogo parece estar na 

criação de obstáculos para o progresso do interator, na forma de inimigos 

minimamente autônomos, contra quem o interator luta, e de barreiras físicas que 

testam as capacidades do corpo virtual no jogo. Jogar consiste em vencer essas 

barreiras.  

Na verdade, aliás, mais do que vencê-las, jogar consiste no ato em si de 

enfrentá-las; vencê-las – aquilo que importa para a narrativa - é mera conseqüência. 

De sua própria resistência, inclusive dos vazios que se estabelecem para a narrativa – 

a alteridade dos espaços e tempos “mortos” - parece emergir uma certa autonomia - 

aquilo que insiste -, capaz de gerar a fortíssima sensação de presença por parte do 

interator, o que, a despeito da narrativa rala que implementa, constitui o grande mérito 

desses jogos. Deste modo, mais importante do que as narrativas despejadas através de 

vídeos e tão importante quanto os aspectos visuais de ambiente e objetos é a 

simulação de seu comportamento enquanto entidades minimamente autônomas e, por 

parte do interator, a implementação de capacidades com as quais possa lidar com 

esses objetos.  

Tendo sempre em mente a noção de transcriação e de simulação de signos que 

o game implementa, nos vem à tona a noção de “affordance”, como aquilo que o 

ambiente oferece ao organismo que nele habita, de maneira complementar entre 
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ambos (Gibson, 1986: 127). No “mundo possível” que o game implementa em 

cumplicidade necessária com o interator, a sensação de presença se dá na medida 

direta em que o corpo virtual – seja ele um avatar ou uma perspectiva em primeira 

pessoa – for capaz de, respondendo a comandos, executar ou não as atividades 

requeridas para enfrentar as barreiras do jogo. Como afirma Gibson, acerca de seu 

conceito de affordances: 

 
se uma superfície terrestre é minimamente horizontal (ao invés de inclinada), 
minimamente plana (em vez de côncava ou convexa) e suficientemente 
extensa (em relação ao tamanho do animal) e se sua substância é rígida (em 
relação ao peso do animal), então, a superfície provê suporte3. É uma 
superfície de suporte e nós a chamamos de substrato, chão ou piso. Ela 
possibilita ficar de pé, permitindo uma posição 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 unidades de medida padrão da física. Contudo, como 
possibilitam suporte a uma espécie animal, elas têm de ser medidas em relação 
a esse animal (1986: 127). 

 

Assim, no vazio de sua concepção como mero receptáculo de uma ação, o 

espaço do game toma corpo como interface na qual a sensação de presença e imersão 

são possíveis. Emerge como verdadeiro “cronotopo”, para usar o termo de Bakhtin, 

tornando-se o terreno possível a partir do qual a ação do interator ganha uma 

motivação orgânica – e não imposta por uma narrativa externa. Ganha, portanto, 

sentido, lugariza-se e isto parece acontecer muitas vezes com mais força em jogos 

menos claramente narrativos, pois, neles, a possibilidade de executar a ação física 

define o jogo em si, ao passo que, nos ditos narrativos, a ação parece ser uma mera 

desculpa para a narrativa que se passa à revelia de nossos desejos e motivações reais. 

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

definido por Nöth como “a maneira como o ambiente é representado na mente do 

organismo e se torna o escopo possível de interação operacional com seu ambiente” 

(1998). Ora, em jogos cuja ação física do corpo virtual constitui a matéria prima da 

“jogabilidade”, o que se está a fazer é simular, a favor das potencialidades da 

linguagem e contornando suas limitações, Umwelts possíveis, mundos possíveis de 

ficcionalidade centradas na corporificação do interator. Desta forma – e dando razão a 

                                                
3 Uma tradução livre do original em inglês “affords support”, que mantém a nomeclatura do conceito 
affordance. 
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um certo desejo dos auto-intitulados ludologistas4 – jogos como Winning Eleven - de 

futebol – Gran Turismo – de automobilismo – e até mesmo a simulação de guitarra 

Guitar Hero talvez nos digam tanto sobre a simulação de Umwelts alternativas quanto 

os requintados e mais claramente narrativos Black & White e Shenmue. 

Cada um desses, à sua maneira, cria um virtual corpo-jogador; corpo-carro; 

corpo-guitarra, corpo-Deus e corpo-personagem. Jorge Albuquerque nos fala de 

Umwelt como uma “interface (…) que começa em processos puramente físicos (…) e 

termina em processos altamente sofisticados e sígnicos (conceitos, idéias, sistemas de 

idéias que são teorias)”. E se é verdade que processos sígnicos mais sofisticados são 

propriedades emergentes desse ato físico de habitar um mundo, então compreender o 

espaço-tempo de cada um desses jogos, assim como o regime de corporalidade que 

implementam, parece ser o caminho para pensar motivações narrativas orgânicas, 

porque organicamente ligadas a seu ambiente. 

 

Umwelten possíveis 

A hipótese que seguimos é a de que o potencial narrativo do game reside na 

possibilidade de nos fazer mudar ativamente de percepção, através da incorporação de 

um personagem implicado física e emocionalmente noutros contextos. E essa 

implicação física pode ser dar tanto pela simulação de uma Umwelt análoga à 

humana, como também por Umwelten alternativas, onde nossa existência como 

personagem estará relacionada a capacidades diferentes daquilo que vivemos 

cotidianamente, mas cuja realização no mundo do jogo é tão crucial que acaba por ter 

a possibilidade de nos envolver emocionalmente, dando espaço, agora sim, àquela 

“purificação pelo medo e pela piedade” à qual o bom e velho Aristóteles se referia 

como catarse. 

Ainda é uma hipótese, mas primeiríssima pista disto surgiu, em primeira mão, ao 

jogar o game de ação Tomb Raider 2 (que, a rigor, seria tido nos universos mais 

eruditos como um entretenimento pueril). Depois da primeira sessão de jogo, as 

impressões se manifestaram em sonho: no lugar de Lara Croft, eu mesma, diante dos 

mesmos desafios de escalar montanhas, saltar precipícios, lutar contra inimigos e 

animais. E diante desses desafios, a angústia: e desde quando eu sei fazer tudo isso? 
                                                
4 “ Ludologia” é um termo defendido por pesquisadores da Escandinávia para o estudo dos games 
como disciplina autônoma. Tais pesquisadores, auto-intitulados “ludologistas”, têm encampado uma 
batalha para apor seu paradigma ao dos “narratologistas”, a quem eles afirmam descrever os games a 
partir de um posicionamento imperialista, indevidamente adotado de disciplinas pré-existentes, como a 
literatura e o cinema.  
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Estava estabelecida, na pele, a sensação de presença do game. A partir dessa dinâmica 

de luta contra oponentes animados e obstáculos físicos, emergiu uma rotina de 

enraizamento nesse espaço do jogo e uma estratégia de defesa que levou a um dos 

momentos mais realmente dramáticos do game inteiro: deparei-me, ao início de uma 

fase/ambiente do jogo, com monges budistas que tomavam conta de seus afazeres. 

Condicionada “fisicamente” a atacar qualquer personagem que entrasse em cena – 

porque todos se provavam rapidamente inimigos – parti para cima dos monges que, ao 

“notarem” meu ataque, adotaram posição de defesa e uma expressão de quem “pede 

piedade”. Não atacaram de volta, num primeiro momento, e sua simples reação de 

medo despertou em mim um profundo sentimento de piedade e culpa. Foi um 

brevíssimo momento, baseado muito mais na minha predisposição à empatia do que 

em qualquer programação mais sofisticada, mas ficou marcado. O resultado do não-

ataque foi a cumplicidade dos monges em relação às missões minhas/de Lara Croft, 

mas o prolongamento não corroborou a semente dramática que se configurou ali: a 

motivação orgânica de atacar um agente/personagem. 

O que, num filme, seria uma seqüência pré-estabelecida, construindo a 

personagem do monge a partir de uma série de motivos dramáticos, no game, existiu 

porque meu Umwelt, essa interface entre mim/Lara Croft e o espaço a ser percorrido, 

informava meu estar-no-mundo a partir de uma necessidade básica e definidora: a 

busca pela permanência. Tampouco há, na concepção do personagem/monge 

programação suficiente de inteligência artificial que lhe informe de minha estada e 

objetivos no mundo do jogo. O que há é meu ataque e sua fuga, uma rotina simples de 

“if-then” que, no entanto, foi capaz de gerar em mim a piedade, culpa e eventual 

catarse pela possibilidade de matar um inocente num mundo de agruras e inimigos. 

Não há nenhuma explicação narrativa, nenhuma cena pré-renderizada, nenhuma 

instrução escrita em questão: meu ambiente se mostrou autônomo, resistiu a mim e, 

assim, abriu outros caminhos de sentido. 

A sensação de presença numa realidade autônoma, que insiste e se opõe a mim, 

é a própria Umwelt sendo simulada e abrindo espaço para outras percepções possíveis, 

porque organicamente implicadas num mundo. A percepção, assim, se desloca, da 

simulação da aparência das coisas, para uma percepção que só pode existir a partir do 

momento que o jogador a constrói. O sentido não está dado, ele só pode ser 

construído, porque o espaço-tempo só existe como potência, até que o jogador os 

transforme em sentido pleno. Se pensarmos que a narrativa emerge como forma 
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cultural estreitamente ligada ao relato dos embates entre homem e sua espacialidade – 

incluindo aí os objetos que a constroem - a narrativa do game recomeça seu ciclo e, de 

baixo pra cima, coloca o homem mais uma vez na posição de experimentar os 

sentidos que emergem de seu mero ato de estar-no-mundo. Um caminho que, agora, 

está no plano do embate físico contra aquilo que resiste mas que, esperamos, aponta 

para a possibilidade da complexidade. 
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