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Depois refleti que todas as coisas nos
acontecem precisamente, precisamente
agora. Séculos de séculos e apenas no
presente ocorrem os fatos; inumeráveis
homens no ar, na terra e no mar, e tudo
o que realmente acontece, acontece a
mim…
Yu Tsun
J. L. Borges, O jardim de veredas que
se bifurcam
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é fruto de um caminho que começou há alguns anos. Diante da
franca democratização da tecnologia do vídeo digital, começamos a buscar indícios
de alguma influência que este novo meio pudesse estar exercendo em relação à
linguagem audiovisual narrativa contemporânea. O começo desta busca resultou
num trabalho intitulado O cinema eletrônico: um olhar sobre a investigação de
linguagem em A última tempestade, em que tentávamos analisar as inovações
propostas pelo cineasta Peter Greenway à linguagem cinematográfia no filme em
questão, através da utlização plena das novas propriedades do vídeo digital. A
despeito de sua pouca prentensão, sua investigação nos possibilitou maior
aproximação dos universos conceituais do cinema, sobretudo em relação ao
percurso histórico empreendido por sua linguagem, do primeiro cinema à forma
canônica, assim como de uma introdução a algumas especificidades da linguagem
do vídeo e do meio digital. Embora tenhamos identificado alguns exemplos de
utilização do digital pelo cinema de forma inovadora e criativa, depois de nossa
investigação acerca de A última tempestade, foi possível perceber que, no universo
do cinema narrativo, com raras exceções, o potencial do digital estava sendo
utilizado para reforçar uma linguagem naturalista, praticamente nos mesmos
moldes da que foi implementada pelo cinema clássico deste o começo do século
XX. Ao que nos parecia, as propriedades do digital não estavam sendo plenamente
utilizadas pela tradição narrativa audiovisual e isto se tornou uma forte
inquietação.
Esta inquietação, a partir daí, passou a moldar nosso olhar para o audiovisual
contemporâneo. Que formas narrativas e audiovisuais estão fazendo uso mais
pleno das propriedades deste novo meio, de forma a modificar aquilo que constitui
a mais conhecida forma narrativa do século XX? Algumas manifestações nos
chamaram a atenção: o cinema exibido via web, os vídeos feitos por segmentos da
sociedade que anteriormente não tinham acesso às tecnologias de enunciação
audiovisual, a videoarte que começava a ganhar novos contornos a partir do digital,
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entre outros. Contudo, nenhuma dessas manifestações se dirigia diretamente à
questão que nos era central, a da narrativa. O caminho percorrido até conseguir
achar no game um indício de resposta àquilo que nos inquietava foi longo e
fragmentário, mas, depois do lançamento de Myst, em 1993, ficou cada vez mais
óbvia a associação entre o video game em CD-ROM e alguma pretensão narrativa,
o que nos fez nutrir um pouco mais de curiosidade acerca de um meio que, a
princípio, não nos parecia ter relação alguma com o cinema. Foi apenas em 2000,
quando foi possível ter contato mais profundo com um game da geração 3D, que
começamos a enxergar o que aqui qualificamos como o grande potencial de
agenciamento narrativo deste formato, a saber, sua capacidade de envolver o
interator na realização da história, através de sua imersão pela participação no
mundo diegético. Ao jogar pela primeira vez com dedicação um game da nova
geração, no caso, Tomb Raider 2, o potencial daquele formato, já muito
desenvolvido em relação a seus ancestrais de uma década atrás, ficou claro de uma
maneira irrefutável: depois de uma sessão de seis horas initerruptas, seria
impossível negar o apelo que exercia.
A partir desse episódio, passamos a abraçar o game como potencial objeto
narrativo audiovisual da era digital, dando início a uma jornada investigativa na
tentativa de descobrir exatamente como era implementado esse envolvimento do
jogador –que aqui definiremos como interator- num universo narrativo.
Neste trabalho, relatamos as descobertas feitas ao longo deste percurso. O primeiro
passo que nos pareceu necessário foi compreender as raízes históricas por trás
dessa busca pela narrativa participativa mesmo bem antes do advento do digital,
que aqui definiremos como um “aparato técnico” (Machado, 1997) para a
viabilização de tal formato. Ao mesmo tempo, dentro do universo deste novo meio,
diversos formatos clamavam para si a alcunha de narrativa interativa,
implementando de maneiras diversas tentativas de quebrar a linearidade da história
e a posição supostamente passiva do leitor em relação ao texto. Desta maneira,
num primeiro esforço, além de contextualizar historicamente o jogo eletrônico,
tentamos definir seus contornos, de modo a que pudesse ser diferenciado dessas
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outras manifestações. Neste movimento, e buscando entender quais facetas do
video game apresentavam pretensões narrativas, procedemos a uma pequena
taxonomia dos modos de agenciamento nos diferentes universos genéricos de jogos
eletrônicos, apontando a existência de duas grandes categorias com francas
pretensões narrativas, o univeros dos role-playing games –os RPGs- e o dos god
games. Definiremos o primeiro em relação à estrutura geral que tenta implementar,
organizando a experiência narrativa de maneira análoga à do cinema canônico,
levando o interator para o mundo narrativo do jogo através do controle das ações
do protagonista deste mundo. Em oposição a isto, os god games estruturam a
participação do interator pelo gerenciamento de propriedades de um sistema, um
mundo simulado no game.
Na segunda parte do trabalho, buscamos descrever as premissas gerais que definem
os modos de agenciamento das duas categorias propostas. Assim, tentamos
descrever o game de personagem através de sua implementação da imersão
espacial do interator no mundo narrativo virtual, chamando a atenção para alguns
pressupostos implícitos nesse tipo de experiência. Tentamos buscar referências
teóricas não apenas nos estudos sobre a narração no cinema, com destaque ao
trabalho de David Bordwell, mas também em autores que analisam objetos dos
novos meios, como Janet Murray, Lev Manovich e Marie-Laure Ryan. Também
tentamos descrever as premissas do agenciamento no universo dos god games,
fazendo referência a conceitos emprestados da inteligência artificial, assim como
aos trabalhos de Ted Friedman, em sua análise do god game como um software
toy.
Na terceira parte do trabalho, por fim, tentamos lançar um olhar crítico a dois
games específicos, que julgamos representar uma significativa parte dos esforços
atualmente empreendidos na busca de uma experiência plena de imersão através da
participação num universo narrativo, audiovisual e digital. Assim, analisamos o
RPG Shenmue, dando atenção para a forma como constrói o mundo e, em torno
desta construção, a narrativa mais unificada e complexa, se comparada a seus
parentes mais ortodoxos. No universo dos god games, escolhemos analisar o jogo
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Black & White, que tenta levar adiante um ousado incremento em sofisticação
sistêmica na sua construção de mundo como simulação, acrescentando uma
camada de implicação ética às atividades do interator como controlador de
parâmetros de um sistema. Este interator, ao mesmo tempo, passa também a ser
personagem da trama, numa clara aproximação deste game do que há de melhor
na forma de agenciamento nos RPGs. Em ainda mais uma proposta ousada,
tentamos também analisar aquilo que consideramos o maior trunfo de Black &
White, sua engenhosa programação de inteligência artificial para criar o mais
complexo dos personagens gerados por computador já implementados até hoje.
O tempo inteiro, a questão que nos guiou foi a possibilidade deste novo meio estar
gestando um formato narrativo que possa tornar-se uma espécie de cinema
interativo, uma forma de proporcionar a realização de um certo desejo de entrar no
filme que, de um modo ou de outro, parece encontrar-se no imaginário de uma
sociedade moldada pelo cinema canônico, como a que cresceu durante o século
XX. Com esta assumida bagagem, herdada do mundo prático e teórico do cinema,
tentamos também não deixar de lado mecanismos ignorados por Hollywood, mas
que podem agora achar seu lugar na geração de uma forma narrativa inédita e
inovadora, em pleno diálogo com seu tempo.

9

parte I
RUMO À NARRATIVA INTERATIVA
um pequeno percurso histórico
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UM PEQUENO PERCURSO HISTÓRICO

O homem sempre buscou formas de narrar: da linguagem oral à imagem em
movimento, cada meio de expressão foi explorado, numa busca por novas
possibilidades narrativas, aproveitando suas características para reinventar essa
prática, tão antiga quanto a própria condição humana. Neste começo de século,
com o estabelecimento de um novo meio, não haveria de ser diferente.
Parece-nos inegável que o mundo, ou pelo menos uma parte dele, esteja
presenciando o estabelecimento de um novo meio -o digital-, que traz inúmeras
novas possibilidades ao universo de produção, distribuição e consumo sígnicos.
Neste contexto, uma, dentre estas tantas possibilidades, tem se sobressaído: a
interatividade. Sob esta alcunha, um vastíssimo leque de objetos deste novo meio
gaba-se de proporcionar experiências inéditas. Num olhar mais atento, contudo,
poderemos perceber que isto a que casualmente se chama de interatividade é uma
idéia um tanto abrangente, sendo atribuída a tão vasto leque de objetos desses
novos meios que acaba por não definir nada em especial. Ao mesmo tempo, nessas
diversas formas que parece tomar, a noção de interatividade não pode ser atribuída,
com exclusividade ou inovação, aos novos meios. É possível apontar
manifestações anteriores -e exteriores- ao digital, tão interativas quanto qualquer
gadget high-tech do terceiro milênio, ou até muito mais. O panorama é vasto: dos
bichos de Lygia Clark e parangolés, bólidos e penetráveis de Hélio Oiticica, ao
Teatro do Oprimido de Augusto Boal, há centenas de exemplos.
No universo mais específico das artes que lidam com a narrativa, ao qual vamos
nos ater nesta pesquisa, a busca pela narrativa interativa é bem anterior à era
digital. É possível apontar, em meios tradicionais, obras cujos questionamentos
estão, hoje, associados à idéia de interatividade. Propostas em torno da nãolinearidade e da participação do leitor na construção da obra, por exemplo, já tão
associadas às narrativas interativas no meio digital, estão sob o foco da crítica
literária há mais tempo. Talvez formada com maior consistência no pensamento
dos pós-estruturalistas, a crítica à ditadura imposta ao leitor pela obra linear e
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acabada que era o livro chegou, com Roland Barthes, à proposta do texto
escrevível, um texto ideal no qual
as redes são múltiplas e se entrelaçam, sem que nenhuma possa dominar as
outras; este texto é uma galáxia de significantes, não uma estrutura de
significados; não tem início; é reversível; nele penetramos por diversas
entradas, sem que nenhuma possa ser considerada principal; os códigos que
mobiliza perfilam-se a perder de vista, eles não são dedutíveis (…)
(Barthes, 1992: 39-40).
As duas questões centrais, complementares, hoje intimamente ligadas às propostas
de narrativa interativa, são a participação do leitor na construção da obra, para
além da interpretação, e a quebra da linearidade do texto, à qual este está
submetido. Estas questões não dizem respeito apenas à possibilidade narrativa,
dramática ou não, estando no centro das preocupações dos pós-estruturalistas para
o pensamento de um conceito não-hierarquizado de produção de literatura e arte
em geral, interessado num "grupo de obras enquanto postas numa determinada
relação fruitiva com seus receptores" (Eco, 1971: 29). Contudo, no que diz
respeito, de fato, à narrativa, a literatura encontrou, na proposta pela nãolinearidade, forças para questionar o cânone fundante do padrão aristotélico,
baseado na progressão linear de uma escala dramática em que o leitor é conduzido,
inexoravelmente, ao clímax e ao desfecho.
E não foi apenas a crítica quem questionou esse cânone literário. No conto O
jardim das veredas que se bifurcam, de 1942, por exemplo, Jorge Luiz Borges
desafia justamente a progressão linear da narrativa ao propor uma "escritura
paradoxal em que a(s) narrativa(s) se multiplica(m) em mil possibilidades de
ocorrências diversificadas e contraditórias" (Machado, 1997: 257). Neste conto,
um hipotético escritor narra uma história em que, a cada encruzilhada, todas as
opções são abraçadas, criando assim um tecido complexo em que todas as
narrativas acontecem ao mesmo tempo, em dimensões paralelas:
em todas as ficções, cada vez que um homem se defronta com diversas
alternativas, opta por uma e elimina as outras; na do quase inextricável
Ts'ui Pen, opta- simultaneamente- por todas. Cria, assim, diversos futuros,
diversos tempos, que também se proliferam e se bifurcam. (…) Na obra de
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Ts'ui Pen, todos os desfechos ocorrem; cada um é o ponto de partida de
outras bifurcações. Às vezes, as veredas desse labritinto convergem: por
exemplo, o senhor chega a esta casa, mas num dos passados possíveis o
senhor é meu inimigo, em outro, meu amigo. (Borges, 2001: 111)
Noutro exemplo, O jogo da amarelinha, de 1963, Júlio Cortázar também desafia a
linearidade narrativa, convocando o leitor à efetiva participação, propondo que este
crie sua própria ordem de leitura do romance: seguindo a ordem pré-determinada
das páginas, seguindo as sugestões do próprio autor (que, ao final de cada capítulo,
propunha a leitura de um outro) ou criando ele mesmo, leitor, uma ordem -ou
muitas- que lhe conviesse, saltando capítulos e voltando, como num jogo de
amarelinha.
No universo do cinema, nos filmes Smoking/No Smoking, de 1994, para citar um
dos mais óbvios exemplos, Alain Resnais propõe uma história análoga à de
Borges, em que diferentes narrativas se atualizam, baseadas em diferentes escolhas
tomadas em encruzilhadas da história. Os caminhos se bifurcam, pela primeira vez,
a partir de um evento narrativo simples: a personagem principal pára com seus
afazeres por alguns instantes e sai para tomar um ar no quintal; lá chegando,
considera a possibilidade de fumar um cigarro ou não. Se fumar, a trama tomará
um curso, se não, tomará outro, e todos se bifurcaram, indo e voltando, afirmando
e negando, criando uma história que se multiplica em diversas possibilidades.
Contudo, o espectador é obrigado a escolher a qual filme assistir -se a Smoking ou
a No Smoking -antes de entrar na sala escura, arbitrariamente.
Se a busca pela subversão de certos cânones, como, por exemplo, o da linearidade
narrativa, não toma contornos drasticamente novos com o estabelecimento do novo
meio, é importante que se diga que, com o advento do digital, essa busca vê surgir
um ambiente tecnicamente propício para a implementação de certos desejos que
não cabiam tão confortavelmente em alguns meios anteriores. Afinal, há algo na
natureza do livro e do filme que os atribui, muito mais facilmente, uma certa
linearidade. O digital, então, antes de renovar a busca pela narrativa interativa,
proporciona um "aporte técnico" (Machado, 1997: 251) a questões já
anteriormente levantadas por outras tradições.
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Sem a pretensão de iniciarmos aqui uma discussão sobre o polêmico conceito de
interatividade, preferimos nos ater, em lugar disto, ao estabelecimento de
premissas que julgamos mais pertinentes para uma discussão sobre as narrativas
em ambientes digitais. Antes de qualquer coisa, queremos tentar evitar a confusão
entre formas narrativas que pressupõem "a intervenção ativa do leitor/espectador
para a sua plena realização, que [solicitem] da audiência resposta autônoma e
não prevista" (Machado, 1997: 251) com a simples atividade, ou mesmo
reatividade, sem maiores implicações semióticas, a que tantos objetos atuais
atribuem a idéia rota de interatividade. Ao mesmo tempo, já que é para pensar a
busca pela narrativa especificamente nos meios digitais, achamos apropriado
delinear alguns pressupostos que constituem esse aporte técnico proporcionado
pelo digital a questões como a não-linearidade e a participação do
leitor/espectador.
Num esforço para analisar as linguagens emergentes dos novos meios, alguns
autores se empenharam em enumerar as características fundamentais do digital,
buscando definir o que, essencialmente, o diferencia de meios anteriores1. Sem
entrar, neste momento, numa análise mais detalhada da natureza do novo meio e de
seus objetos, algo a que retornaremos mais adiante, chamamos a atenção para duas
características fundamentais, as quais, como aponta Janet Murray, definem quase
tudo que normalmente se quer dizer com o termo interatividade: 1) a capacidade
dos computadores de executarem séries de procedimentos, ou regras de
comportamento, para os quais foram programados; e 2) sua possibilidade de
responder aos inputs do usuário, modificando esses procedimentos dinamicamente.
(Murray, 2000: 71-74).

1

Lev Manovich (2001: 27-45) enumera 5 características fundamentais
dos objetos dos meios
digitais: representação numérica programável, modularidade, automação, variabilidade e
transcodificação. Já para Janet Murray (2000, p. 71-83), os ambientes digitais têm 4 caraterísticas
fundamentais. Eles são: procedimentais, participativos, espaciais e enciclopédicos. Embora
consideremos as duas análises, no fundo, complementares, tomamos esta última como base, dada a
coincidência en tre o objeto de Murray e o nosso, enquanto que Manovich prefere uma análise mais
culturalista dos novos meios como um todo.
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Voltaremos a estas e outras características do digital mais tarde, detendo-nos sobre
suas implicações para a questão que nos guia. Por enquanto, basta-nos olhar para
elas como propriedades que, por definição, tornam o digital um meio bastante
propício a hospedar certas tentativas de subversão dos cânones narrativos, como as
já empreendidas pela literatura e pelo cinema. E foi justamente isto que um grupo
de escritores e críticos, na década de 90, viu no digital com o hipertexto.

No princípio, era o verbo: a narrativa em hipertexto
O termo hipertexto foi cunhado na década de 60 por Theodor Nelson (Longhi,
1998: 40), mas suas origens remetem ao ensaio As we may think, no qual o
cientista Vannevar Bush propunha o memex:
a device in which an individual stores all his books, records, and
communications, and which is mechanized so that it may be consulted with
exceeding speed and flexibility. It is an enlarged intimate supplement to his
memory. (1945)
O sistema foi proposto como uma solução para o problema de transmissão de
conhecimento científico gerado pelo acúmulo de informações (felizmente)
produzidas pela humanidade. A propriedade essencial do memex, que, por falta de
tecnologia, nunca chegou a existir, era a possibilidade de cada item "selecionar
imediata e automaticamente um outro, de acordo com o desejo do usuário" (Bush,
1945), construindo, assim, trilhas associativas de conhecimento. Herdando muito
deste ancestral teórico, o hipertexto, com o advento do digital, passou a ser
reconhecido como um texto
composed of blocks of words (or images) linked electronically by multiple
paths, chains, or trails in an open-ended, perpetually unfinished textuality
described by the terms link, node, network, web, and path. (Landow, 1997:
3)
Alguns escritores viam nessa possibilidade hipertextual do digital um ambiente que
"materializava as concepções pós-estruturalistas do texto aberto" (Landow, 1997:
2). Assim nasceu a vedete pós-moderna da literatura em ambientes digitais: a
literatura em hipertexto.
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Uma das obras mais conhecidas desta tradição, o hipertexto digital Afternoon, a
story (1987), de Michael Joyce, escrito no Storyspace, software desenhado para a
produção de hipertextos narrativos, é composto por 539 segmentos de texto2 e 950
links (Aarseth, 1994: 69). Iniciando com o segmento em que o narrador estabelece:
"quero dizer que vi meu filho morrer hoje" (Joyce apud Landow, 1997: 05), o
leitor navega pelo texto, de segmento em segmento, escolhendo o caminho entre os
links do texto ou um link padrão, desvelando uma narrativa labiríntica e autoreferente, que nega os prazeres da narrativa clássica, linear, em que cada evento
pertence a uma cadeia causal rígida, que deve conduzir ao clímax e à resolução.
Contudo, a confusão causada por esta estrutura
is not a bug but a feature. In the jargon of the postmodern critics, Joyce is
intentionally "problematizing" our expectations of storytelling, challenging
us to construct our own text from the fragments he has provided. (Murray,
2000: 58)
Muito embora alguns autores chamem a atenção para o fato de que a literatura em
hipertexto é apenas uma forma desse conceito maior que, "for all its packaging
and theories, is (…) merely a direct connection from one position in a text to
another" (Aarseth, 1994: 67), e de que não se deve atribuir, de partida, nenhuma
posição ideológica a algo dotado de hipertextualidade, é inegável que esses
escritores -e críticos- viam o hipertexto digital como uma estrutura libertária, que
proporcionava ao leitor uma posição de co-autoria, através de sua navegação nãolinear pela obra. Landow afirma que o hipertexto
blurs the boundaries between reader and writer and therefore instantiates
another quality of Barthes's ideal text. From the vantage point of the current
changes in information technology, Barthes's distinction between readerly
and writerly texts appears to be essentially a distinction between text based
on print technology and electronic hypertext (…) (Landow, 1992: 5).
Como defesa deste ponto de vista, Landow usa a defesa de Barthes ao texto
escrevível:

2

A que Aarseth se refere como texton, e Landow, seguindo Barthes, chama de lexia (Aarseth, 1994:
61-62).
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o que está em jogo no trabalho literário (da literatura como trabalho) é fazer
do leitor não mais um consumidor, mas um produtor do texto. Nossa
literatura está marcada pelo divórcio impiedoso que a instituição literária
mantém entre o fabricante e o usuário do texto, seu proprietário e seu
cliente, seu autor e seu leitor. Esse leitor está, então, mergulhado em uma
espécie de ócio, de intransitividade, e, resumindo de seriedade: ao invés de
agir, de aceder plenamente ao encantamento do significante, à volúpia de
escrever, tudo que lhe resta é a pobre liberdade de receber ou de rejeitar o
texto: a leitura nada mais é do que um referendum. Diante do texto
escrevível ergue-se seu contravalor, seu valor negativo, reativo: aquilo que
pode ser lido, mas não escrito: o legível. Chamamos clássico a todo texto
legível (Barthes, 1992: 38).

Faça-se a luz: o hipertexto multi-sígnico
De maneira análoga à que, no cinema-película, foram implementados
questionamentos anteriormente empreendidos pela literatura, nos novos meios, o
audiovisual também tentou dar corpo, através das características do digital, a
questões como a da não-linearidade e da participação do espectador, investigadas
pela literatura em hipertexto. Antes mesmo do estabelecimento de um formato
comercial de vídeo digital, como o DVD, em que expedientes já conhecidos dos
usuários de computador são tornados parte do próprio sistema -como é o caso, por
exemplo, dos menus interativos que constam na maioria esmagadora de DVDs
hoje-, já se havia notícias de manifestações audiovisuais que buscavam
implementar o que foi delineado por filmes como Smoking e No Smoking, desta
vez sob um aparato mais tecnicamente propício.
O cinema interativo que Grahame Weinbren produziu ainda é apontado como
exemplo pioneiro de utilização sistemática e deliberada do digital para essa
subversão já empreendida, ainda que como conceito, pelo próprio cinema, pela
literatura, e depois, já como aparato, pelo hipertexto. Em seus filmes The Earl
King (1986) e Sonata (1993), Weinbren propõe uma narrativa interativa, a qual
will be in the form of a story space (again the terminology of Michael
Joyce and Jay Bolter) laid out for exploration. This story space may consist
of a number of related narratives that the viewer forges or discovers links
between, or of a single narrative seen from various viewpoints (e.g., of
different characters). It may be the breakdown of a particular situation or
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image or scene into its (non-hierarchical) historical or constitutive elements
(…) (Weinbren, 1995)
Em sua proposição, há uma clara correspondência com os ideais dos escritores e
críticos, arautos da nova textualidade do hipertexto literário. Os objetos dos novos
meios são fruto da convergência de duas trajetórias históricas, a do computador e
dos meios tecnológicos anteriores (Manovich 2001: 20), como o cinema, a
fotografia e mesmo a literatura impressa. Desta maneira, não há obrigação de se
aterem a apenas uma categoria de signos: afinal, pelo menos no que diz respeito ao
computador, são todos filhos do mesmo código. Assim, o trabalho de Weinbren e
de outros que se enveredaram por esse mundo -narrativo, audiovisual e
hipertextual-, pode, em princípio, ser analisado sob a mesma luz lançada ao
universo do hipertexto literário. Embora o termo hipermídia tenha sido utilizado
para distinguir estruturas hipertextuais verbais daquelas que comportam outros
signos, acreditamos, seguindo o pensamento de Landow, que
hypermedia simply extends the notion of the text in hypertext by including
visual information, sound, animation, and other forms of data. Since
hypertext, which links one passage of verbal discourse to images, maps,
diagrams, and sound as easily as to another verbal passage, expands the
notion of text beyond the solely verbal, I do not distinguish between
hypertext and hypermedia. Hypertext denotes an information medium that
links verbal and nonverbal information. (Landow, 1997: 3)
Não há situação aqui para empreendermos uma análise mais detalhada dessas
manifestações, dada sua óbvia complexidade. Elas se tornam importante referência
em nosso trabalho, contudo, na medida em que podem ser claramente apontadas
como as primeiras tentativas sistemáticas e deliberadas de utilizar o potencial do
meio digital para subverter cânones literários, subversão esta que, como
apontamos, já havia sido perpetrada, inicialmente, a partir de outras tradições
narrativas anteriores ao digital.
Justamente por isso, consideramos justo dizer que, com toda sua inovação no uso
do meio para materializar uma textualidade vanguardista e libertária, a tradição
narrativa em hipertexto não procedeu -até agora- a uma aproximação aberta da
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natureza do digital. Como nos aponta Aarseth, numa crítica feita à narrativa do
hipertexto literário Afternoon, a story, a obra
não representa uma quebra em relação ao romance. Ao contrário, ela acha
seu lugar dentro de uma longa tradição de literatura experimental, em que
uma das principais estratégias é subverter e resistir à narrativa. O romance
(…), de Cervantes ao roman nouveau, sempre foi um anti-gênero, e
Afternoon é apenas a última confirmação disto. (Aarseth, 1994: 71)
Não que isso desqualifique a literatura ou o cinema em hipertexto empreendidos
por esses autores, apenas queremos dizer que sua motivação, conquanto
vanguardista, libertária e referendada pela crítica -e talvez justamente por isto- é
um tanto localizada, e talvez isto explique a pouca penetração desse tipo de
hipertexto como formato narrativo, para além de um gênero restrito ao círculo dos
iniciados. É também óbvio que a estrutura do hipertexto não está restrita a essa
manifestação. Seu maior e mais popular exemplo, que não apenas não ficou restrito
a um grupo, mas que também se expande e se metamorfoseia a todo o momento, é
o alardeado hipertexto que compõe a grande rede global de computadores, a world
wide web da Internet, constituído de uma vasta gama de signos além do verbalescrito. Se este exemplo não exatamente lança uma clara proposta poética/estética,
consegue se alastrar mais democraticamente. Se está fazendo emergir uma nova
textualidade, sobretudo no que diz respeito à narrativa, é algo que está para além
da nossa discussão. Certamente, sua existência ao alcance de milhões contribui
para a emergência de novas experiências que, provavelmente, apontarão (ou já
apontam) caminhos interessantes.

O cinema digital
Ao longo dos últimos pelo menos 20 anos, uma série diversa de manifestações vem
tentando propor, de maneira prática, novas poéticas audiovisuais para o meio
digital. Nem todas são relevantes para a nossa investigação, mas é possível
destacar o papel de algumas para a busca da narrativa não-linear, participativa.
Utilizando o aparato que define, tecnicamente, a capacidade hipertextual dos
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ambientes digitais, outras manifestações passaram a explorar o novo meio para
suas próprias subversões, nem todas tão subversivas assim.
Com a implantação do DVD como formato standard para a exibição doméstica de
vídeo digital, e sua possibilidade constituinte de proporcionar acesso aleatório a
qualquer parte do vídeo, desobrigando-o de seguir em uma única ordem linear,
mais tentativas de implementar algo intitulado de cinema interativo, ainda que
muito menos audazes, foram empreendidas. A forma básica desse cinema consiste
em propor bifurcações ao longo da trama, em pontos de conflito dramático, mais
ou menos como em Smoking/No Smoking. A exibição se interrompe, é oferecido ao
espectador um menu de opções sobre o evento dramático e, dependendo do que for
escolhido, a trama tomará um entre alguns cursos possíveis. E, assim, várias vezes
ao longo do filme. Outra maneira de implementar essas bifurcações tem sido
apresentar os mesmos menus, só que com perguntas menos diretas, espécie de
sondagem sobre o perfil de quem assiste, para que o filme possa se adequar ao
gosto do espectador. Ao contrário dos filmes de Weinbren, os filmes em DVD com
estas propostas adotam um formato em nada diferente do cinema linear,
consisitindo, apenas, de uma estrutura que permite ao espectador montar seu filme
na hora, com base em opções limitadas. Perde-se aí a característica espacial,
defendida pelos escritores hipertextuais e pelo próprio Weinbren, entre outros
partidários dessa nova textualidade, digital e navegável. Sem falar que é bastante
discutível o rótulo de interativo dado a esses objetos, uma vez que tudo que cabe
ao espectador é reagir, algo muito distante da proposta vanguardista dos pósestruturalistas, na qual bebem nossos artistas do hipertexto.
Antes de qualquer coisa, contudo, é preciso dizer que uma das relações mais
profícuas entre o cinema e o digital vem justamente de quem tem as menos
pretensiosas intenções, no que diz respeito a subversões vanguardistas. Muito
embora a imagem em movimento tenha flertado –e flerte cada vez mais - com
questionamentos sobre convenções narrativas, o mais óbvio exemplo de utilização
sistemática das potencialidades do digital no cinema é justamente o menos
subversivo de todos: o da manipulação e criação sintética de imagens através do
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computador, que Hollywood tem alçado à razão de ser de boa parte de sua
cinematografia contemporânea. O que é pitoresco, mas não surpreendente, é que a
indústria oficial esteja utilizando as potencialidades do digital, com sucesso e
pioneirismo, justamente para referendar a linguagem naturalista construída e
defendida por Hollywood ao longo de quase um século, buscando esconder a
manipulação da imagem de modo que ela seja absolutamente indetectável.
É verdade que alguns poucos cineastas, como Peter Greenway, em seu A Última
Tempestade (1991), viram no digital a extensão de sua paleta de ação na pósprodução, e, usando as mesmas ferramentas utilizadas por Hollywood para a
criação de espetáculos naturalistas, como Titanic (1997), aproveitaram para
enriquecer o tecido sígnico audiovisual, com superposição de imagens, quadrosdentro-do-quadro, justaposição de palavras, sons e imagens, manipulando a
imagem cinematográfica numa linguagem já bastante explorada pelo vídeo clipe,
mas com pretensões narrativas mais claras. Outros, como os dinamarqueses do
Dogma, por exemplo, se fizeram valer do baixo custo, maior mobilidade e duração
da fita dos equipamentos digitais, entre outras coisas, para construir um cinema
que, no entanto, em muito remete às tendências defendidas pelo cinéma verité ou
cinema direto das décadas de 50 e 60 (Manovich, 2002), com a mesma preferência
pelo pró-fílmico captado otimamente pela mobilidade da câmera -agora digital- em
lugar da manipulação deste na edição. Outros ainda, como Mike Figgis, em seu
Time Code (2000), aproveitaram as mesmíssimas vantagens para propor alguma
coisa mais complexa: uma montagem espacial, polifônica, proporcionada pela
justaposição de quatro planos-seqüência, com a duração do filme inteiro, em que
ações se desenvolvem sincronicamente, mas de pontos de vista diferentes audiovisuais e narrativos -, proporcionando uma linguagem que ainda não
encontrou muitos seguidores.
São todos exemplos enriquecedores, certamente. Contudo, não se pode dizer que
tenham trazido enormes desafios para a prática cultural a que tão casualmente
chamamos de cinema. Aqueles que divergiram, com um mínimo de expressão, da
linguagem corrente não se estabeleceram como prática dissidente, uma vez que não
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encontraram seguidores, seja lá por que motivos. Já no caso de Hollywood, o
digital parece ter vindo justamente para garantir que nada vai mudar: os
computadores usados na indústria oficial aceleram o processo produtivo, mas sua
intervenção chega disfarçada ao resultado final.
While embracing computers as a productivity tool, cinema refuses to give
up its unique cinema-effect, an effect which, according to Christian Metz’s
penetrating analysis made in the 1970s, depends upon narrative form, the
reality effect, and cinema’s architectural arrangement all working together.
(Manovich, 2001: 310)
Propostas como aquelas feitas pelo círculo do hipertexto audiovisual -que herda do
hipertexto literário-, mesmo que nos atenhamos ao universo com clara proposição
narrativa, como os já citados exemplos de The Earl King e Sonata, acabam, de
certa forma, por desafiar esse efeito cinema, na medida em que trazem
questionamentos à estrutura dramática na qual se baseia tão fortemente o cinema,
ou pelo menos uma certa ontologia dele, amplamente aceita como sua forma
natural.
Outras manifestações, conquanto já emergentes do meio digital, não apresentam
tão claro desafio ao formato, uma vez que, mesmo não-lineares e requerendo a
participação do espectador/usuário para sua construção, mantêm algumas
premissas familiares a esse efeito cinema, algumas delas não apenas audiovisuais.

OS JOGOS ELETRÔNICOS E A NARRATIVA
Se os exemplos acima citados representam um movimento que se inicia nas artes
narrativas tradicionais, e que passa a explorar o digital em busca de materializar os
ideais surgidos ainda no seio de seus meios originais, é possível lançar um olhar a
certas manifestações que, de alguma maneira expressiva, já vieram ao mundo a
partir do digital. Ao contrário da literatura em hipertexto e de seus parceiros multisígnicos, a maior parte delas não herda proposições vanguardistas de meios
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anteriores, e nem mesmo mereceu, a princípio, muita atenção da intelligentsia
digital, se é que tal coisa era reconhecida nos primórdios da nova era. No que diz
respeito a pretensões narrativas, ainda que recentes e costuradas num íntimo
diálogo com outras formas tradicionais, uma manifestação autenticamente digital,
e de penetração suficientemente massiva para merecer atenta observação, são os
jogos eletrônicos3. De alguma maneira, e em seus mais diversos formatos, esses
jogos concentram os êxitos de todas as formas narrativas e não-narrativas
emergentes do digital, assim como os êxitos históricos de algumas linguagens
herdadas de meios anteriores, como a literatura e o cinema, mesmo que, de modo
geral, este segundo movimento tenha sido efetuado mais tarde.

O nascimento de uma nação
Os jogos eletrônicos nasceram pouco depois do próprio computador. A história
mais contada diz que tudo começou no ano de 1961, no Massachusetts Institute of
Technology, o MIT, quando um grupo de geeks4 escreveu um programa para testar
o display visual do recém-chegado PDP-1, um computador de última geração
doado por uma empresa de hardware à universidade. O programa era um jogo
chamado Spacewar, em que duas naves espaciais, controladas, cada uma, por um
jogador, tentavam acertar torpedos uma na outra, enquanto evitavam cair na área
de gravitação do sol (Kent, 2001: 15-21). Há controvérsias quanto a este início:
segundo alguns autores, ele teria se dado 4 anos antes, num laboratório do governo
americano, onde um osciloscópio mostrava a trajetória de uma bolinha pulando de
um lado para outro da tela, rebatida por bastões controlados por usuários através de
botões (Poole, 2000: 15). Estes dados são menos importantes do que o caminho
que se abriu a partir daí: o de uma indústria que, no ano de 2001, apresentou
receita de US$ 6,35 bilhões5, equiparando-se à maior indústria do entretenimento

3

Por considerarmos o nome popular e consagrado pelo uso, também nos referiremos aos jogos
eletrônicos como videogames ou simplesmente games, embora este termo se aplique mais
propriamente aos jogos exclusivos para consoles dedicados, acoplados num monitor de vídeo, daí o
nome.
4
Do inglês para " socialmente inapto ", gíria americana para designar estudantes aficcionados por
computadores e, em geral, de pouco sucesso no trato social.
5
Dados da International Digital Software Association (IDSA): http://www.idsa.com/ffbox8.html
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mundial, Hollywood. Mais importante ainda do que o fato de ter-se gerado uma
indústria lucrativa em torno dos jogos eletrônicos -aqui incluídos os jogos para
computador, para consoles dedicados e para arcades- é o fato deles terem se
desenvolvido enormemente desde o seu advento. Os videogames vêm-se
transformando em manifestações onde aquilo que apontamos como propriedades
fundantes do digital, a que muitos se referem comumente como interatividade, e a
que Janet Murray prefere dissecar como prodecimentalidade e participação,
manifestam-se em seu estado mais pleno.
Obviamente, como o nome indica, os jogos eletrônicos herdam, e muito, de um
antecessor exterior ao digital, e tão antigo quanto a pretensão humana pela
narração, o jogo, essencialmente um sistema participativo, dotado de regras.
Spacewar, se não o primeiro, o pioneiro mais emblemático do formato, herdou
características de seu ancestral, acrescendo-as de uma forma que só o digital
poderia dar, no que diz respeito à implementação da dinâmica participativa do jogo
em um meio tecnológico com capacidade de representação:
Spacewar sprang so fully into the microcosmos that it took a very long time
for other games to catch up. Its structure offered many of the virtues that
are still essential features of videogames: simple rules with innumerable
combinational possibilities; the competitive urge to destroy your
opponent´s spaceship; the pleasure of mastery over a well-defined system;
the challenge of reacting instantly to craft governed by inertia physics; and
the sensual buzz of playing with animated patterns of light. (Poole, 2000:
17)
Um lado da história dos jogos eletrônicos é, essencialmente, uma visão de sucesso
comercial. Muito embora Spacewar não tenha sido vendido6, gigantescos lucros
logo começaram a se desenhar para as empresas produtoras de jogos eletrônicos.
Sob efeito deste impulso, começou a se desenvolver o primeiro movimento
evolutivo dos videogames, buscando, junto à tecnologia, um aumento da
capacidade de processamento das máquinas para a geração de gráficos mais
realistas e em tempo real. Junto a isto, deu-se início a uma verdadeira guerra para a
6

Como poucas pessoas tinham acesso a computadores naquele tempo, os criadores de
nem consideraram vendê-lo (Kent, 2001: 20).

Spacewar
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produção de consoles e de jogos que os alavancassem à categoria de campeões de
vendas, guerra que se acirra até hoje.
Um outro lado da história dos jogos eletrônicos está em seu movimento rumo à
narrativização, que não está dissociado do aumento na qualidade das imagens
sinteticamente geradas, sobreduto quando esse novo formato cruza a fronteira dos
gráficos em 3 dimensões. Não se pode apontar expressiva pretensão narrativa em
Spacewar e seus descendentes mais próximos, mesmo levando em consideração a
raiz comum entre jogos e histórias, uma vez que "the most common form of game agon, or context between opponents- is also the earliest form of narrative"
(Murray, 2000: 145). Contudo, é possível rastrear até o primeiro jogo e seus
seguidores -como PONG (1972), o primeiro jogo eletrônico de grande sucesso
comercial- o caráter de simulação através de representação figurativa audiovisual,
ainda que, inicialmente, bastante rudimentar, e que vai perpassar a história do
videogame até hoje7, abrindo caminho para o formato narrativo audiovisual em sua
mais do que determinante herança do cinema.

A caverna do dragão
É possível que a raíz narrativa dos games mais explicitamente narrativos atuais dentro de um universo genérico que descreveremos logo adiante- esteja num
gênero amplamente popular durante todos os anos 80, inaugurado na década de 70
por um jogo chamado Adventure (1972), mas cujas origens remetem a períodos
próximos do advento dos primeiros jogos eletrônicos. Ao contrário de Spacewar,
Adventure não possuía uma interface gráfica, sendo baseado exclusivamente em
texto. "O computador descrevia uma locação e o usuário escrevia comandos 'norte', 'olhar', 'matar cobra', 'usar tocha'- para se mover no mundo virtual, usar
objetos e resolver quebra-cabeças" (Poole, 2000: 19). Para além de sua
apresentação através apenas de texto, a pretensão narrativa de Adventure é bem
mais óbvia do que a dos primeiros jogos gráficos, uma vez que o usuário passa a
7

Aqui, é importante deixar claro que há jogos eletrônicos que tendem muito mais à abstração, não
buscando nem a representação figurativa e, muito menos, a narrativa.
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comandar um personagem do jogo, You (Você), ao mesmo tempo, jogador, leitor,
personagem e narratário8. No quadro abaixo, o exemplo de uma sessão do jogo (os
comandos do usuário estão em maiúsculas):

You are standing at the end of a road before a small brick building.
Around you is a forest. A small stream flows out of the building and down a
gully.
BUILDING
You are inside a building, a well house for a large spring.
There are some keys on the ground here.
There is a shiny brass lamp nearby.
There is food here.
There is a bottle of water here.
TAKE KEYS
Ok.
(…)
LEAVE
You are at end of road again.
DOWN
You are in a valley in the forest beside a stream tumbling along a
rocky bed. Downstream the streambed is bare rock.
DOWNSTREAM
You don’t fit through a two-inch slit!
You’re at slit in streambed.

(Aarseth, 1994: 73)

Apesar deste gênero baseado exclusivamente em texto ser popular ainda hoje,
possuindo até mesmo defensores que insistem na ausência de gráficos animados
para a preservação da intervenção real no universo narrativo, sua influência pode
ser claramente notada no mundo dos jogos com gráficos 3D, no universo que
culminou em alguns gêneros já amplamente reconhecidos pelo grande público,
como os chamados role-playing games, ou RPGs. Estes, aliás, retomam a
nomeclatura de um ancestral pré-digital de jogos como Adventure, um formato de
jogos de tabuleiro, baseados em universos fantásticos, herdados de tramas a la J. R.
Tolkien, e amplamente populares nas décadas de 60 e 70 (Poole, 2000: 39). Assim
como em Adventure e seus descendentes diretos, nos RPGs audiovisuais, "o
computador se torna o dungeon master e joga os dados poliédricos para
determinar os caminhos dos duelos encantados" (Poole, 2000: 39).
8

Aquele para quem é narrada a história.
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A herança mais óbvia está no tema dos jogos, o universo de fantasia. Contudo, a
grande diferença deste tipo de cibertexto (Aarseth, 1994: 71), e dos jogos que daí
se desenvolveram, em relação aos já referidos hipertextos é, antes de tudo,
what the virtual reality researchers call immersion: the user's convinced
sense that the artificial environment is not just a main agent with whom
they can identify but surrounds the user (…). In cybertextual terms we
could say that the user assumes the strategic and emotional responsibility of
the character, or that the distances between the positions of main character,
narratee, and user have collapsed. (Aarseth, 1994: 81)
Desta maneira, junto com os jogos menos narrativos, como Spacewar e seus
descendentes, Adventure inicia a chave para o sucesso do formato narrativo dos
jogos eletrônicos: a imersão do usuário -ao qual passaremos a nos referir como
interator- através de sua participação -ou agenciamento- no universo da história.
Muito embora esteja clara a distinção feita a partir da imersão pela participação,
achamos que esta característica marcante nos reaproxima do cinema, na medida em
que, pelo menos no cinema clássico9 e seus desdobramentos contemporâneos todos francos herdeiros de suas premissas fundamentais-, a imersão do espectador
através de um movimento de projeção-identificação com os personagens e suas
motivações é a chave para a compreensão da narração e, de certo modo, de toda a
linguagem do formato. E esta imersão, no jogo eletrônico, de texto ou audiovisual,
é potencializada através da participação do interator no universo narrativo.

Fazendo gênero: pequena taxonomia dos modos de agenciamento
A distinção entre gêneros de videogames, conquanto até bastante popular10, é
muito mais um mecanismo para facilitar a comercialização do que uma
categorização com base em diferenças determinantes na forma e/ou conteúdo. Há
9

Ou seja, o modelo hegemônico de cinema, também referido por cinema canônico, sistematizado
sobretudo por Hollywood, tanto no que diz respeito à linguagem, quanto à indústria (Bordwell,
1988).
10
Uma visita a algum paraíso dos jogos eletrônicos piratas -dos ambulantes da rua Santa Efigênia,
no centro de São Paulo, aos comércios populares nos arredores da Avenida Paulista, por exemplobasta para deixar claro que a divisão dos videogames por gêneros é uma realidade amplamente
aceita e compartilhada.
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grandes universos com diferenças mais ou menos marcantes, certamente, mas a
fronteira entre eles está cada vez mais difusa. Em um certo nível, praticamente
todo jogo eletrônico é um jogo de role-playing: você é um míssil defendendo a
terra de alienígenas, você é uma bolinha amarela perseguida por monstros. No
gênero de RPG, contudo, o personagem não é apenas um pretexto para o jogo, e
sim a maior parte dele (Poole, 2000: 41). Esta tendência, contudo, começa a ser
adotada em outros gêneros, infiltrando-se, inclusive, naqueles em que personagens
humanos ou antropomórficos não eram as vedetes do jogo, como os jogos de
corrida de carros11.
Sob uma perspectiva flexível o suficiente, que não tenha a pretensão de cristalizar
formatos em franca mutação, é possível tentar traçar contornos para universos
genéricos mais amplos. Steven Poole aponta 9 gêneros de videogames, baseados
em jogos que emergiram durante o primeiro grande boom da indústria, na década
de 80, e em suas metamorfoses atuais. Eles são: os jogos de atirar, os de corrida, os
de exploração, os de luta, os god games, os jogos de estratégia em tempo real, os
de esporte, os de quebra-cabeça e os já citados role-playing (Poole: 2000: 21-44).
Outros autores subdividem estas mesmas categorias e criam algumas12 outras e,
inspirando-nos neles, poderíamos acrescentar à lista proposta por Poole os jogos
infantis e os simuladores de vôo e de outros veículos. O próprio autor adianta que
vários jogos, muitos em grande evidência hoje, não podem ser classificados em
uma ou outra categoria, tendo características adequadas a várias.
Não ignorando a classificação bastante didática de Poole, gostaríamos de propor
uma outra, que focaliza, sobretudo, a questão que nos é crucial, pretendendo
analisar os procedimentos que servem à busca de uma narrativa imersiva e
participativa neste novo formato audiovisual. Antes de mais nada, há dois grandes
universos de jogos eletrônicos: os que têm alguma proposta figurativa e os que não
têm, sendo estes últimos sistemas cuja lógica puramente formal rege o jogar.
Representando esta categoria, há, no computador, reproduções e metamorfoses de
11
12

Grand Theft Auto III. Ver Grossman, 2002.
Ver Wolf, 2001.
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jogos velhos conhecidos, como xadrez, damas, go, jogos de baralho etc. Há,
também, jogos mais dinâmicos, no sentido de que reproduzem um sistema em
movimento, como Tetris (1985), em que o jogar consiste num misto de estratégia e
agilidade, mas que não faz referência essencial a outro universo figurativo para
além do sistema simbólico do jogo. Nada disso os impediu de serem enormes
sucessos, até hoje.
O outro universo, obviamente, é o que utiliza o poder de representação do
computador para criar mundos de representação mais claramente figurativa que,
como sistemas, operam sob um conjunto de regras. Aí estão incluídos tanto os
jogos de RPG, que criam sobretudo universos inspirados na literatura de fantasia,
quanto os jogos que reproduzem partidas de futebol e competições de esportes
diversos, entre outros. A partir daí, podemos propor outra divisão: jogos narrativos
e não-narrativos, ou seja, jogos em que há personagens cujas ações geram uma
cadeia narrativa e jogos que reproduzem competições esportivas. E, a partir desta
divisão, propomos ainda uma outra: jogos narrativos em que o interator encarna
um personagem numa jornada rumo a um objetivo maior e jogos narrativos em que
o interator, operando uma entidade demiúrgica, é senhor de uma simulação
envolvendo personagens humanos ou antropomórficos (ou seja, cujo destino pode
ser relacionado a algo mais ou menos próximo de um universo
narrativo/dramático). Dentro destas categorias, é, até certo ponto, possível
enquadrar boa parte dos jogos existentes, muito embora haja vários que transitam
entre um universo e outro.
A categoria de jogos esportivos pode incluir jogos como NFL Football (1999), a
simulação de futebol americano comercializada sob a grife da Liga Nacional de
Futebol Americano dos EUA, ou o FIFA 2001 Major League Soccer (2000), jogo
de futebol muito popular, e que compra o direito de usar o nome de jogadores reais
-como Romário, Ronaldo e outros- nos jogadores virtuais de seus times; ou ainda o
Tony Hawk's Pro Skater (2000), vendido sob a grife de um skatista famoso, que
reproduz uma competição de skate. Também podemos incluir boa parte dos jogos
de corrida de carros, motos e outros veículos motorizados, deste mundo ou de
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outro: da série Gran Turismo (1998-2002), corrida de automóveis mais popular do
mundo digital, ao Star Wars Episode I Racer (2000), que reproduz em jogo a
competição do filme Star Wars, Episode I: Phantom Menace (1999). O tipo de
emoção entre um esporte e outro pode ser muito diferente, mas, na maior parte dos
casos, ainda, o que importa é a vitória de uma competição esportiva, muitas vezes
sob a forma de uma pontuação elevada. Aí, a coordenação motora, a agilidade e a
descoberta dos ins e outs do sistema de controle do jogo são a pedra fundamental.
Personagens até há, e cada vez mais, mas são ainda bastante secundários.
A categoria dos jogos narrativos é, obviamente, a que detém nossa atenção. Num
primeiro universo, encontram-se aqueles herdeiros dos jogos de aventura. Mas ela
não inclui apenas os jogos do gênero RPG, contando também com, basicamente,
todo e qualquer jogo em que o interator vista os sapatos de um personagem com
um objetivo dramático. Estão incluídos aí dos jogos de atirar-e-matar (os
shooters) aos RPGs, passando pelos jogos de aventura, de exploração e os de luta,
e até alguns de quebra-cabeça. A fronteira entre esses universos está cada vez mais
difusa, e é praticamente impossível, hoje, achar um jogo que seja um shooter puro,
por exemplo. A referência deste gênero, por exemplo, o game Doom (1995), deu
origem ao popular Half-Life (1998), que se metamorfoseou -literalmente- no jogo
mais popular nas LAN Houses13 do Brasil, o mod14 Counter Strike (2000), jogado
em rede entre oponentes operados por humanos. A série blockbuster Tomb Raider
(1996-2002) também está neste universo, misturando elementos dos shooters com
resolução de quebra-cabeças, exploração e até um pouco de role-playing. Outros
jogos, como Shenmue I (2000) e II (2001), essencialmente RPGs, incluem um
pouco de exploração e de quebra-cabeça, mas também de luta, de corridas
automobilísticas e até de jogos-dentro-do-jogo, incluindo formatos clássicos de
competição automobilística, jogados pelo personagem operado pelo interator.

13

Sigla para Local Area Network . São estabelecimentos que possuem computadores conectados
numa rede local, em que os usuários jogam um mesmo jogo entre si.
14
Counter Strike é uma modificação do jogo Half-Life, cujo código é aberto para quem quiser criar
novos mods.
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Um segundo universo dos jogos narrativos é o das simulações, que inclui,
sobretudo, os chamados god games. Aqui, os mais conhecidos: a série Sims (19972003), do SimCity ao The Sims, passando por jogos como Civilization (1995), The
Age of Empires (1997-2002) e semelhantes. Também há um gênero bastante
parecido, o real-time strategy, que difere dos god games na escala de tempo, como
o nome já diz. Referência neste universo: Command and Conquer (1995-2002). A
definição do gênero está na posição do interator como uma espécie de demiurgo,
controlando parâmetros de uma simulação, seja da vida de personagens
individuais, seja de exércitos numa guerra planetária, seja da construção de
civilizações numa terra quase inabitada.
Dentre as duas categorias de jogos narrativos, a que obviamente está mais próxima
de pretensões claramente narrativas é a primeira, a dos RPGs e seus semelhantes,
pela ênfase que esses jogos dão ao personagem. Contudo, não apenas os jogos
esportivos estão se hibridizando ao ponto de cruzarem, em determinados exemplos,
a linha entre competição e história, como, também, há algumas luzes interessantes
sendo lançadas pelo universo dos jogos de simulação ao formato narrativo
participativo do game.
Englobando todo esse universo taxonômico, constam, também, duas metacategorias, se assim podemos chamá-las, que dizem respeito mais ao modo de
jogar do que propriamente à influência narrativa: os jogos individuais e os multijogadores. Basicamente, como dizem seus nomes, há jogos que presumem o
agenciamento de um único interator, em que este faz as vezes de protagonista e
interage com o deus-dentro-da-máquina, e há também jogos feitos para serem
jogados por dois ou mais jogadores, que atuam com a máquina, mas também entre
si. Dentro deste modo de jogo, há aqueles em que no máximo algumas dezenas de
jogadores compartilham o universo diegético e aqueles feitos para serem jogados
ao lado de uma verdadeira massa de pessoas mundo afora, conhecidos por
MMORPG, ou Massive Multiplayer Online RPGs.
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Conquanto reconheçamos a enorme contribuição dos games multi-players online,
massivos ou não, consideramos que há uma espécie de grau zero da narrativa
participativa no videogame que é realizada, antes de mais nada, no jogar
individual. Jogos como a série Half Life ainda carecem de proposta narrativa e
emboram tenham, sem dúvida, enorme riqueza como objetos culturais da era
digital, encorajando, por exemplo, a formação de comunidades virtuais e seus
desdobramentos presenciais, em nosso ponto de vista, ainda funcionam muito mais
como um cenário virtual para guerras de paint ball do que, propriamente, como
mundo diegético dentro do qual interatores levam uma história adiante. Estes jogos
carecem, muitas vezes, de expedientes de agenciamento entre interator e
personagens, eventos ou situações geradas pela máquina, ficando reduzidos ao
confronto entre humanos através de seus avatares. E, de qualquer modo,
consideramos que as estruturas agenciadoras destes jogos, quando há, se
assemelham, de maneira geral, às dos jogos individuais, empreendendo um
movimento que começa nestes últimos e tenta se adaptar –mesmo que melhor- ao
modo multi-jogador. Com o avanço tecnológico, alguns jogos já se arriscam em
aproveitar o melhor dos dois mundos, propondo, por exemplo, estágios individuais
e multi-jogadores. É o caso, por exemplo, do god game Black & White, em que o
jogador pode combater deuses de outros mundos e derrotá-los, anexando, assim,
mundos e poderes divinos a seu próprio universo diegético e podendo voltar a
jogar individualmente. Não entraremos muito mais em detalhes aqui, uma vez que
consideramos a análise dos mecanismos de agenciamento nos jogos individuais um
primeiro passo a ser tomado em direção à sistematização dessa nova forma
participativa, para que, no futuro, se possam analizar –e propor- jogos multi-player
em todo seu potencial.
É preciso ser dito que não acreditamos que o jogo eletrônico siga inexoravelmente
rumo à narrativa em todas as suas formas. Jogos mais abstratos, como Tetris,
proporcionam prazeres que em nada devem à narrativa ou à figuração. Há anos a
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humanidade se deleita com xadrez e go, não seria agora que isto mudaria15. Pelo
contrário, da mesma forma como o digital pode estar trazendo à narrativa novas
possibilidades, os jogos de lógica puramente formal também poderão ver um outro
universo se abrir à exploração. Tetris é um caso exemplar. Na mesma medida, não
há motivos que determinem que jogos esportivos devam se tornar mais narrativos,
necessariamente. Apesar das meta-narrativas traçadas pela mídia com os astros
esportivos, o futebol não se tornou mais narrativo nos últimos anos. Sim, há uma
tendência de certos jogos eletrônicos a se adequarem à linguagem televisiva de
transmissão dos eventos esportivos, introduzindo expedientes próprios da
televisão, como o replay e até mesmo comentários e narração, que pouco têm a ver
como o jogo em si. Mas isto não significa uma narrativização do esporte,
necessariamente. O desafio para este universo é criar sistemas dinâmicos mais
consistentes, que proporcionem, ainda que de uma maneira própria ao digital,
prazeres tão intensos quanto um bom jogo de futebol, volley ou performance de
skate, surf etc.
Mantendo isto em mente, aqui, nos concentraremos nas duas categorias de jogos
narrativos e, sobretudo, em suas interseções, no que acreditamos ser o pré-cinema
das narrativas imersivas e participativas. O agenciamento é nosso foco: de que
maneira o interator age no mundo virtual, tornando-se elemento dramático nele?

AGENCIAMENTO COMO IMERSÃO PARTICIPATIVA
O termo agency, ao qual nos referimos aqui como agenciamento16, foi cunhado por
Janet Murray, em sua descrição da "estética do [novo] meio" (Murray, 2000: 97182), e definido como "the satisfying power to take meaningful action and see the
results of our decisions and choices" (2000: 126). De modo geral, pode-se falar de
agenciamento em diversas formas, digitais ou não, narrativas ou não. A melhor
maneira de defini-lo talvez seja através da idéia de participação no jogo: "as an
15

Muito embora seja plenamente possível apontar uma narrativa e até personagens no xadrez -peão,
cavalo, rei, rainha-, consideramos que sua lógica formal ainda predomina sobre o aspecto
dramático (não que o jogo não possa ser interpretado narrativamente em outros formatos, claro).
16
Seguindo a tradução de Arlindo Machado.
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experience to be savored for its own sake, (agency) is offered to a limited degree in
traditional art forms but is more comonly available in the structured activites we
call games" (Murray, 2000: 128-129).
Como dissemos anteriormente, acreditamos que o agenciamento é a chave para a
compreensão do videogame como forma narrativa. Nele, levando a definição de
Murray um passo adiante, acreditamos que o conceito cumpre papel determinante,
sendo a forma predominante de “assujeitamento”17 do interator no mundo
narrativo: a tomada de ações dramáticas faz o interator imergir na história com um
potencial que é inagurado pelo jogo eletrônico. Assim, muito embora Murray cite o
processo de imersão como algo que não requer, necessariamente, a capacidade de
agenciamento, tomamos este como o processo de imersão através da participação.
Não qualquer participação, mas aquela que torna o interator uma parte do universo
narrativo.
De fato, imersão é um processo em si: “the sensation of being surrounded by a
completely other reality (…) that takes over all of our attention” (Murray, 2000:
98) não requer, necessariamente, o grau de participação que o game proporciona ao
interator. Da mesma forma, a imersão do espectador num universo narrativo não é
uma novidade da era digital: pode ser apontada como pedra fundamental do
cinema americano clássico, por exemplo, como definido por David Bordwell.
Descrevendo as bases do principal sistema que rege a linguagem deste cinema,
Bordwell fala da participação do espectador na construção da história, imergindo
nela e criando sentido com base no que lhe é mostrado:
an insistence upon the primacy of narrative causality is a general feature of
the classical system; the viewer translates this norm into a tacit strategy for
spotting the work's unifying features, distinguishing significant information
from 'noise', sorting the film's stimuli into the most comprehensive pattern.
(Bordwell, 1988: 8)

17

Forma de tornar o espectador sujeito no ato da enunciação, na acepção de Arlindo Machado.
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Em congruência com as teses que se referem ao espectador ativo, Bordwell encara
o observador -para usar o termo de Jonathan Crary18- como parte integrante do
sistema de linguagem, sem o qual a narrativa não funciona. É preciso que este
construa a história em sua mente, o que não acontece automaticamente, mas dentro
de uma linguagem mais ou menos compartilhada, fazendo conexões entre os
pedaços da trilha de causa e efeito que norteiam a narrativa do cinema clássico. A
narrativa centrada na causalidade é operada pelo personagem: "character-centered
(…) causality is the armature of the classical story" (Bordwell, 1988: 13). Mais do
que isto, toda a ação do personagem é uma ação motivada: os traços psicológicos
dos personagens justificam suas ações dentro da estrutura dramática clássica. Desta
maneira, o processo de assujeitamento do observador do cinema clássico (e não
apenas nele) se dá através de sua projeção-identificação nos personagens, cujas
ações levam a trama adiante. Assim, imergir no universo ficcional deste cinema é
participar ativamente para realizá-lo como narrativa provável e necessária19,
impulsionada pelos personagens, suas motivações e suas ações. A quebra da
imersão se dá quando os sistemas que regem essa relação falham, seja na
inconsistência dos personagens e suas ações, seja na construção temporal-espacial
incongruente, seja na inter-relação das partes, dentre as quais, o observador.
Nos ambientes digitais, a possibilidade de criação de um universo tridimensional
pelo qual o interator pode navegar é, em si, imersiva. Aliás, nem é preciso ir tão
longe, e ambientes navegáveis, mesmo que não sejam audiovisuais e muito menos
graficamente tridimensionais, atualizam a noção de espaço no qual se pode
imergir. No caso de jogos como Adventure,
the computer screen is displaying a story that is also a place. The slamming
of a dungeon door behind you (whether the dungeon is described by words
or images) is a moment of experiential drama that is only possible in a
digital environment (Murray, 2000: 82).

18

Indicando alguém que assiste, "observando certas regras, códigos, regulamentos e práticas"
(1996: 6), ou seja, alguém que assiste a um objeto cuja linguagem ele espera compreender
"ativamente".
19
Para usar os conceitos aristotélicos de necessidade e probabilidade de ações (1996).
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Como reflexo das propriedades fundamentais dos ambientes digitais, enumeradas
por Murray, imersão e agenciamento podem acabar tendo uma fronteira tênue. A
existência de objetos manipuláveis dentro de um ambiente digital, por exemplo,
mesmo que baseado em texto, potencializa a capacidade de imersão do interator,
iniciando um processo a que Murray se refere como the "active creation of belief"
(2000: 110-112):
it is the experience of using the objects and seeing them work as they are
supposed to in our hands that creates the feeling of being a part of the (…)
world. (…) Our successful engagement with these enticing objects makes
for a little feedback loop that urges us on to more engagement, which leads
to more belief (Murray, 2000: 112).
Elevando essa capacidade imersiva e participativa dos ambientes digitais está a
possibilidade de agenciamento num mundo narrativo, mundo este já com potencial
imersivo, mesmo nos meios anteriores. No universo de jogos que apresentam uma
estrutura dramática mais ou menos análoga à dos filmes americanos clássicos, ou
seja, num jogo cuja história gira em torno de um personagem principal,
impulsionado à busca da resolução de um conflito estabelecido no começo da
trama, a imersão do espectador pode se dar através de sua própria tomada de ações
no universo diegético, substituindo, portanto, o personagem. O espectador, que
havia se tornado observador, passa agora a ser um interator da história. O
movimento de assujeitamento é, desta forma, potencializado: ser sujeito no jogo
narrativo implica entrar dentro dele pelas ações de um personagem, que existe
sobretudo enquanto projeção de nossas próprias motivações, em diálogo com o
universo proposto pelo autor e atualizado pela máquina.

O Protagonista vs. O Demiurgo: dois universos de agenciamento
Dos dois universos de jogos eletrônicos francamente narrativos, aos quais nos
referimos anteriormente, um tenta se posicionar de maneira análoga a esse
processo de imersão empreendido pelo cinema clássico. Os RPGs e seus
semelhantes, que estruturam o jogo através de um personagem virtual operado pelo
interator -um avatar-, parecem querer trilhar um caminho semelhante ao do
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cinema, tentando transpor para o terreno do agenciamento processos anteriormente
mais subjetivos. Se o observador do cinema clássico acompanha a trilha de
causalidade projetando-se e identificando-se nos personagens, agora, o interator é o
personagem e a história acontece para ele, com ele e através dele. Mesmo tendo
em mente que toda interação se dá em diálogo com o que o(s) autor(es) propõe(m)
e a máquina atualiza, sem a navegação do interator pelo mundo narrativo não há
jogo, não há história. O processo de assujeitamento do cinema, no qual o
observador compartilha as motivações, desejos, medos e demais emoções dos
personagens, agora é potencializado, e o interator, calçando os sapatos do
protagonista, impulsiona a história por suas próprias motivações, desejos, medos
etc. Se, por um lado, este movimento apresenta o assujeitamento no jogo eletrônico
como possibilidade rica de construção de significado através da experiência, por
outro, pelo menos se comparado ao cinema, talvez o empobreça. No cinema, o
assujeitamento do observador se dá, na maioria esmagadora de casos, pela
narração onisciente, que o identifica-projeta em vários personagens e suas
motivações, e não apenas no protagonista. Na maior parte dos RPGs, mesmo
quando é prevista a possibilidade de agenciamento no mundo narrativo por
personagens diferentes, ela se dá através um personagem de cada vez. De qualquer
maneira, esta forma ainda não foi muito explorada, e talvez guarde possibilidades
tão interessantes quanto maior for a diversidade de personagens que se possa
encarnar subjetivamente.
O outro universo de jogos narrativos, o das simulações, propõe um modelo um
tanto diferente, mas que não deixa de partir de uma forma de agenciamento como
processo fundamental de assujeitamento no novo mundo digital e narrativo. Nele,
o interator penetra o universo diegético como uma espécie de demiurgo,
controlando o mundo lá de cima. Algumas vezes, o interator é um personagem: o
prefeito que administra uma cidade, o general responsável por um exército, ou até
mesmo Deus. Outras vezes, não: o interator é apenas um controlador de parâmetros
(não que isto seja pouca coisa). Mesmo quando é um personagem, ele existe mais
como motor do sistema do que como entidade reconhecida pelos outros
personagens do jogo. Nos dois casos, contudo, a motivação do interator continua
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sendo a mola para seu assujeitamento no mundo virtual. Se aos jogos deste
universo faltam características dramáticas clássicas, como aquelas em que se
baseia o modelo aristotélico atualizado por Hollywood, em contrapartida, sua
capacidade de agenciamento do interator tende a ser maior do que nos jogos em
que se está buscando a resolução de um conflito através de um personagem. A falta
de uma estrutura dramática linear pode ser suprida -e mais, talvez positivamente
superada- pela emergência de novas estruturas dramáticas mais aclimatadas à
possilidade de agenciamento num mundo que é, cada vez mais, um sistema
dinâmico e rico de possibilidades.
Estas questões, que consideramos centrais para a proposição de formatos
narrativos no meio digital, serão analisadas mais a fundo nos próximos capítulos.
De um lado, o agenciamento do interator por sua ação dramática análoga ao
modelo clássico; de outro, sua inserção num sistema simulatório rico, mas cujos
prazeres são menos parecidos que os da forma dramática a que estamos
acostumados. Num caminho mais nebuloso entre um universo e outro, talvez a
proposta de uma forma híbrida, mas melhor adaptada à estética do novo meio. De
uma maneira ou de outra, no universo narrativo digital, todo jogo é um ser-jogado:
no novo mundo participativo, é a existência do interator que leva a história adiante,
como personagem, como demiurgo, de alguma nova forma, ou como um pouco de
cada.
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parte II
IMERSÃO E PARTICIPAÇÃO
premissas gerais do agenciamento nos jogos narrativos
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PREMISSAS DO AGENCIAMENTO NOS JOGOS NARRATIVOS

O que faz com que a relação do interator com o mundo representado no game
tenha um potencial de imersão talvez apenas antevisto pelas tradições narrativas
anteriores? Como dissemos no capítulo anterior, acreditamos que a chave para a
compreensão desta questão está no conceito de agenciamento, na implementação
de mecanismos de imersão e participação em diferentes gêneros do jogo no meio
digital. Ou, em outras palavras: a chave para a compreensão da questão narrativa
no game está na análise da(s) maneiras(s) como o interator é levado a se relacionar
com o universo da história, imergindo nele através da participação e se tornando
elemento essencial de sua estrutura narrativa.

O JOGO DE SER PERSONAGEM
Principal herdeiro dos jogos baseados em texto, os role-playing games -os RPGstêm empreendido a mais óbvia e confessa tentativa de levar a cabo a missão de
possibilitar ao interator a potencialização do movimento de "assujeitamento",
através da corporificação de um personagem implicado na história e presente num
mundo virtual implementado pelo game. Em algum nível, todo e qualquer game
com apelo figurativo tem algo de role-playing, uma vez que é possível projetarmonos em elementos mínimos para ter a noção de cumprir a função vagamente
narrativa de um personagem –ou “proto-personagem”, como nos já citados PONG
e Spacewar. Contudo, no caso do RPG do gênero restrito, ser o personagem é o
jogo em si, e de maneira muito específica: o personagem é definido por suas
habilidades, poderes e até mesmo características psicológicas, tudo representado
quantitativamente, e o objetivo do jogo é aumentar esse índice de habilidades. Se,
pela própria definição de jogo, “a forma como se vence é mais importante do que a
vitória em si” (Caillois, 1990: 14), no RPG per se , a vitória só pode ser
conquistada como reflexo direto do crescimento do personagem no arco de sua
participação no jogo/mundo ficcional. E uma vez que a dinâmica essencial dos
RPGs começa a se espalhar também para o universo ampliado de jogos focados na
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jornada de um protagonista, alastrando-se cada vez mais e com maior
profundidade, o que é pensado aqui sobre o RPG passa a valer para os outros jogos
da categoria ampliada que propusemos no capítulo anterior.

Entrar no filme
A forma narrativa imersiva por excelência no século XX foi –e neste começo de
século XXI ainda é- o cinema, em seu formato canônico:
no other form of representation [has approximated its] ability to combine
the spatial extension and fullness of detail of still pictures with the
temporality, narrative power, referential mobility (jumping across space
and time), and general fluidity of language (Ryan, 2001: 120).
Segundo David Bordwell, este cinema é constituído por três sistemas –que dão
conta das lógicas de espacialidade, de temporalidade e de causalidade narrativa- e
pelas relações entre eles, com clara predominância do sistema de causalidade
narrativa sobre os demais. Para explicar o funcionamento do cinema canônico,
Bordwell faz referência à distinção entre dois níveis narrativos, estabelecidos
inicialmente pelos formalistas russos como fabula e siujet, ou história e enredo. O
primeiro, a história, se refere aos eventos narrativos em sua relação temporal,
espacial e causal presumidas. O segundo, o enredo, se refere à totalidade formal e
estilística do material fílmico: “o enredo é, com efeito, o filme que está à nossa
frente. A história é, portanto, nossa construção mental, a estruturação de
inferências que fazemos, baseando-nos em aspectos selecionados do enredo”
(Bordwell, 1988:13).
Ser observador do cinema canônico, portanto, implica em construir mentalmente
um mundo onde se dá a história do filme exibido à sua frente. E, para poder
construir, a partir de inferências, o universo da história, o observador do cinema
clássico segue a trilha de causalidade criada pelos personagens através de suas
ações; estas são compreendidas sempre como tentativa de alcançar um ou vários
objetivos, e seu encadeamento causal cria, assim, um sistema compreensível de
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motivações sobre o qual o espectador pode se projetar e com o qual tende a se
identificar. A este processo dá-se o nome de "assujeitamento", na medida em que
ele funciona para fazer o observador imergir subjetivamente no universo narrativo
e participar ativamente do processo de enunciação, compartilhando a linguagem
utilizada pelo meio para construir, a partir dos fragmentos do enredo, um todo ao
qual se remete. Esse processo de "assujeitamento", com efeito, pode ser tomado
como pedra fundamental do cinema canônico, contra o qual se opõem, por
exemplo, toda a tradição dramática herdada de Brecht –que busca gerar no
espectador justamente um movimento crítico de distanciamento em relação ao que
é dramatizado-, assim como o cinema soviético do primeiro quarto de século XX e
boa parte das vanguardas cinematográficas, do surrealismo de Dali e Buñuel em
20, à Nouvelle Vague e os cinemas nacionais de 50-70, se não todas as vanguardas,
por definição.
Ora, para uma cultura como a ocidental, imersa há no mínimo 80 anos nessa
gramática do ato de compartilhar motivações, êxitos e frustrações com seus heróis,
não é difícil entender que seja realmente sedutora a idéia de um formato narrativo
que ofereça a potencialização desse movimento, a promessa de nos fazer entrar no
filme. Desta maneira, não é com surpresa que podemos diagnosticar, no universo
dos jogos eletrônicos, tentativas de implementação de um modelo que, análogo ao
do cinema canônico, potencialize o movimento de "assujeitamento" do interator,
transportando-o mais do que nunca para o mundo das emoções dos personagens.
Ao contrário da ânsia pós-estruturalista de materializar no digital a desconstrução
narrativa pós-moderna, através da implantação de um regime aberto, de multilinearidade ou completa não-linearidade dos enredos, vislumbrando a possível
ascensão do leitor ao status de co-autor, o que busca o video game é muito mais
reatar os laços com a catarse aristotélica, algo semelhante àquele “purificar pelo
medo e pela piedade”, que a tragédia, segundo o filósofo, tem a missão de realizar
(Aristóteles, 40b27f.). Assim, ao lançarmos ao game um olhar em busca de
mecanismos narrativos, percebemos que o que está em jogo, acima de qualquer
outra coisa, é a implementação de uma maneira de levar o espectador para dentro
do mundo da história, para que possa experienciá-la como parte integrante dela.
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Sob esta perspectiva, o advento dos jogos eletrônicos de aventura baseados em
texto -como Adventure e Zork, cujas raízes narrativas remetem a formatos
anteriores ao computador- pode ser encarado como o marco zero do caminho em
busca da narrativa imersiva e participativa no meio digital. Nestes jogos, a
narratividade se insinua com mais obviedade através do fato de serem baseados
apenas no texto verbal-escrito, o que lhes provê de um certo grau de complexidade
que os primeiros jogos gráficos não tinham. Assim, apesar da possibilidade de
agenciamento ser intrínseca à definição de jogo, presente, portanto, no universo
dos games desde sua primeira manifestação, o diferencial é que os jogos de
aventura, dando um salto em complexidade, inauguram uma dinâmica específica
de agenciamento em que o jogador passa a ser também leitor, narratário e
protagonista de uma narrativa, penetrando e agindo no universo diegético como
quem imerge noutro mundo, completamente à parte e com suas próprias regras.
O movimento é claro: ao tornar o interator motor da história, através de sua entrada
no mundo diegético pela presença e perspectiva de um personagem, empreende-se,
por definição, a tentativa de estreitamento dos laços motivacionais entre um e
outro. Agora, no universo em que a distância entre espectador e protagonista foi
reduzida a (quase) nada, as motivações responsáveis pelas ações prováveis e
necessárias20 do personagem, que conectavam a cadeia causal da narrativa e nas
quais o espectador se projetava para dar sentido a ela, devem passar a ser ações
motivadas do próprio interator, imerso no mundo da história, vendo das ações e
eventos (potencialmente) dramáticos emergirem seus próprios desejos e medos.
Ou, na visão de Aarseth, “the user assumes the role of the main character and,
therefore, will not come to see this person as an other, or as a person at all, but
rather as a remote-controlled extension of herself” (Aarseth, 1997: 113). Começa
aí o movimento de potencialização do "assujeitamento", a capacidade de imersão
pela participação, a possibilidade de entrar no filme e de realizar, pela
participação, “the experience through which a fictional world acquires the

20

Mais uma vez, no sentido aristotélico (1996).
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presence of an autonomous, language-independent reality populated with live
human beings” (Ryan, 2001: 14).

MUNDO, MUNDO, VASTO MUNDO: A CONSTRUÇÃO DO EFEITO DE
IMERSÃO NO GAME
O primeiro passo para a realização do projeto de imersão participativa no
videogame como forma narrativa consiste no transporte do interator para um
universo ficcional dotado, antes de qualquer outra coisa, de espacialidade. Este
novo modelo de espacialidade -em contraste com o de meios anteriores, que
também tinham a capacidade de representação espacial-, traz consigo a
possibilidade, essencial na descrição do game, de criar ambientes nos quais é
possível navegar (Murray, 2000: 79). Característica fundamental da natureza do
novo meio, esta nova espacialidade navegável proporciona, junto com as demais
propriedades do digital21, um potencial de imersão que lhe é intrínseco (Murray,
2000: 71), o que acabou por adicionar à tarefa de construção do mundo diegético
do game uma importância maior que a de qualquer um dos meios anteriores (Wolf,
2001: 51). Agora, um passo além do cinema, não apenas criamos mentalmente, a
partir de fragmentos audiovisuais, um mundo onde se passa a história: estamos
nele e podemos explorá-lo.

Estar no mundo
De maneira análoga à do primeiro cinema22, quando a questão da narratividade era
–se tanto- apenas mais uma dentre as inúmeras possibilidades que se insinuavam,
nos primeiros games gráficos, a gestão do espaço se apresentava fortemente
circunscrita ao formato mínimo do meio: a tela única, estática, dentro da qual toda
21

As três outras propriedades essenciais do novo meio: enciclopedismo, procedimentalidade e
participação, segundo Janet Murray (2000: 71).
22
Flávia Cesarino Costa define o primeiro cinema como sendo constituído pelos “filmes e práticas
a eles correlatas surgidos no período que os historiadores costumam localizar, aproximadamente,
entre 1894-5 e 1906-8, (…) a chamada primeira década do cinema” (1995: 7). Em termos gerais, é
o cinema, em suas variadas formas, praticado antes da sistematização de premissas que passaram a
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a ação transcorria. Tanto no primeiro cinema quanto no game, lado a lado com a
narratividade, encontravam-se fatores tão ou mais atraentes, trazidos com algum
ineditismo pelo novo meio: no primeiro cinema, o puro prazer de mostrar/ver
imagens em movimento captadas do real; no game, a possibilidade de interação
através da estrutura mais elementar de jogo –o agon, a competição entre
oponentes, que também está ligada ao formato mais simples de narrativa-, agora,
numa tentativa de transcriação do apelo audiovisual já perpetuado por meios
anteriores para o terreno formal do jogo.
No raiar da cultura digital, enquanto a relação entre computador e usuário
engatinhava, o game fazia da utilização de interfaces gráficas sua própria e mais
fundamental definição, transformando na grande atração do novo formato a
tentativa de dominar, através desse novo regime de interação, uma certa gramática
de ações possíveis, para vencer a máquina ou o oponente humano operacionalizado
através dela. Vencer, aliás, às vezes nem era uma opção, já que muitos dos
primeiros jogos não terminavam nunca, apenas tornando-se mais difíceis com a
progressão do interator a estágios mais avançados. Assim, o prazer possível, e que
arrebatou usuários desde o princípio, consistia em tentar compreender cada vez
mais a lógica do jogo, desvendá-lo e, pela prática, tornar-se mestre de sua
dinâmica, para obter uma pontuação cada vez mais elevada e chegar cada vez mais
longe23. Jogar, como se vê, era um fim em si mesmo.
A despeito disto, e tendo em mente que o prazer do jogar estava muito mais
relacionado a outros fatores do que à narratividade propriamente dita, é possível
diagnosticar, já nesses primeiros games gráficos, se nada mais, um explícito

definir o que nos referimos aqui como cinema canônico, clássico ou hegemônico, este na acepção
de David Bordwell.
23
Prática que, aliás, era –e ainda é- incentivada não apenas pela natureza dos primeiros jogos, como
também pela possibilidade de eternizar a performance do jogador com mais alta pontuação,
gravando o seu nome no display de recordistas, numa época em que boa parte dos jogos ainda
estavam restritos aos salões de jogos, as arcades. Em 1981, por exemplo, o adolescente Steve
Juraszek chegou a ter sua foto publicada na revista Time, ao bater o recorde do jogo Defender
(Kent, 2001152). Hoje, na era das LAN Houses -Local Area Networks-, o sucesso no mundo virtual
se manifesta no mundo presencial através da identificação de clãs, que se enfrentam em torneios
cada vez mais organizados e transferem para o mundo presencial a fama e importância que
adquirem no mundo do jogo.
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propósito figurativo, a referência a um mundo no qual o jogo se passava. Desta
maneira, enquanto, na tela, ambos eram a programação de poucos pixels e beats
sonoros sob a regência de regras bastante elementares, PONG remetia o interator a
um jogo de tênis de mesa, enquanto Spacewar era uma batalha intergaláctica entre
duas naves espaciais. Somada a estas referências extra-diegéticas24, havia na
implementação mesma do game a mínima alusão à existência de um espaço fora de
quadro, ou seja, à existência daquele jogo como um espaço delimitado dentro de
um mundo maior. Esse espaço fora de quadro, em PONG, por exemplo, era
sugerido pela trajetória das bolinhas de ping pong que ricocheteavam nas paredes
laterais, mas que, se não fossem rebatidas pelos competidores, sumiriam pelo
fundo da quadra. Em Spacewar, os projéteis que não atingissem o alvo escapavam
pelas bordas da tela, tendo como destino o espaço sideral infinito dentro do qual
supostamente estavam as naves (Wolf, 2001: 55-56).
Ao construir referências extra-diegéticas sobre o mundo em que se situam, esses
primeiros jogos -de assumido apelo figurativo- não apenas conseguiram agregar à
sua dinâmica um sentido que nelas não estava contido, como acabaram por
conseguir satisfazer, pelo menos no que diz respeito a seus requisitos mínimos,
uma noção mais abrangente de narrativa, conceituada por Marie-Laure Ryan como
“a world (setting) situated in time, populated by individuals (characters), who
participate in actions and happenings (events, plot) and undergo change” (Ryan,
2001). Tendo alguma generosidade, é possível ver que os elementos estão todos
ali: um mundo –o espaço sideral, uma mesa de ping pong-, povoado por indivíduos
–jogadores de tênis de mesa, comandantes de naves espaciais-, que participam em
ações e eventos –rebater bolas de tênis, atacar a nave inimiga- e que experimentam
mudança –os vencedores conquistam o campeonato e a glória, os perdedores, a
morte, a derrota na partida. E se é preciso um tanto de generosidade para apontar
uma suposta raquete de ping pong –visualmente representada como um traço- e
uma nave espacial como personagens de uma narrativa, há que se convir que, em
oposição, por exemplo, a jogos puramente formais –como o já citado Tetris-, estes
24

Uma vez que provinham de materiais externos ao jogo per se, como a embalagem e manuais de
referência.

46

primeiros games figurativos acabaram por inaugurar a premissa mínima do
formato digital como gênero potencialmente narrativo, audiovisual. Se, por um
lado, o game de texto iria inaugurar uma dinâmica de agenciamento mais
complexa, desde cedo, já nos primeiros games gráficos, jogar já é estar num
mundo onde se pode agir de modo significativo e nele provocar mudanças,
constituindo a forma mínima daquilo que Ryan descreve como um texto dotado de
interatividade interna e ontológica, em que o usuário projeta a si mesmo como
parte integrante do mundo ficcional, e suas decisões remetem o mundo a diferentes
caminhos (Ryan, 2001).

Em busca da terceira dimensão: uma odisséia no (ciber)espaço
Para alcançar esse estar no mundo, contudo, a noção de espacialidade navegável
criada pelo digital pode, até certo ponto, prescindir do signo visual –e sonoro- e,
assim, mesmo os jogos baseados em texto são capazes de construir um sistema de
espacialidade cuja possibilidade de navegação contribui e muito para a imersão do
interator num universo narrativo ainda um tanto ralo. E enquanto os jogos gráficos,
por contingências técnicas, mas também por estarem mais preocupados com outros
assuntos, se encontravam restritos à construção espacial de um único quadro, que
descrevia, ao contrário até do primeiro cinema, um espaço esquemático e
bidimensional, os jogos de texto puderam sistematizar, antes do que qualquer
parente digital dotado de imagem e som, a construção de um espaço navegável
mais complexo, ainda que apenas inferido pelo interator a partir de descrições em
texto verbal. Livres do fardo de terem que criar ambientes gráficos em tempo real,
os jogos de aventura puderam dar o primeiro passo para a construção de mundos
mais sofisticados e, nesta medida, passaram a comportar a possibilidade de eventos
narrativos mais complexos. Desta forma, os jogos de texto acabaram por
estabelecer um primeiro formato daquilo que depois seria levado adiante pelos
RPGs gráficos: a realização de uma narrativa através da movimentação d o
interator –implicado na história como personagem- por um sofisticado mundo
tridimensional, com o qual pode interagir.
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Com o trunfo de usar a linguagem verbal, os jogos de aventura puderam criar –ou,
mais propriamente, sugerir- mundos mais sofisticados, em que se podia ter a
sensação de profundidade espacial. Assim como o cinema, por exemplo, que busca
construir, a partir de fragmentos audiovisuais, um todo espaço-temporal unificado,
os jogos de aventura, partindo de descrições verbais, tentavam construir um
universo contínuo e plenamente navegável, introduzindo no mundo do jogo objetos
e processos que, dada sua natureza simbólica, eram capazes de agregar mais
sentido do que apenas aquilo ali descrito. De maneira análoga à literatura, nos
jogos de texto, “the reader constructs in imagination a set of langual-independent
objects, using as a guide the textual declarations, but building this always
incomplete image into a more vivid representation” (Ryan, 2001: 91), só que
agora, num novo meio, aliando-se à navegação para fortalecer esse regime e criar
um “modelo mental do espaço” (Ryan, 2001: 123).
Se compararmos as descrições de ambientes mais gerais do jogo de texto ao plano
de conjunto do cinema25, e as mais detalhadas –incluindo a ação perpetrada pelo
interator- a planos mais próximos, e, partindo do princípio de que entre uma
descrição mais geral e outra mais detalhada, e mais ainda entre um ambiente e
outro, há uma elipse espacial, disfarçada por uma sensação de continuidade
temporal proporcionada pela movimentação do interator, podemos perceber que o
que essa linguagem faz é tentar implementar aquilo que constitui, no cinema, a
montagem em continuidade, unificando pela criação de uma seqüência temporal
aquilo que é essencialmente descontínuo. Assim, enquanto os primeiros jogos
gráficos pareciam repetir o tableaux do primeiro cinema –em que a ação transcorre
dentro de um mesmo quadro, sem guiar a atenção do espectador para as ações
específicas que criam a ainda vaga cadeia de causalidade-, os jogos de texto
parecem estar mais próximos dos primeiros filmes do cinema clássico, buscando,
agora, construir um universo espacial mais rico, no qual o interator pode navegar,
para que se dê a história. O esforço, nestes dois universos de linguagem, é
25

O plano de conjunto, referido em inglês como establishing shot, estabelece para o espectador a
relação espacial geral de um ambiente no qual se passará a cena, para que quando, na linguagem
canônica, a narração for trabalhar com enquadramentos mais fechados –que têm a missão de
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proporcionar a sensação de um espaço-tempo contínuo, para que a imersão do
espectador/interator no mundo da história possa se dar de maneira fluida.
Nessa tentativa –ainda em curso- de implementar a construção de espaços mais
sofisticados, comparáveis aos da tradição cinematográfica canônica, os games
gráficos deixaram de lado a premissa do corte para construir, em nome da
consistência do regime de navegação, um espaço efetivamente mais contínuo, mas
ainda pertencente a uma certa ontologia gerada a partir do cinema. Em vez da
montagem temporal, os games atuais herdaram do cinema a perspectiva monocular
para construção da imagem 3D, gerada agora, na ausência de referentes indiciais,
pela movimentação de uma câmera virtual26. Este novo aparato conceitual é filho
legítimo da câmera cinematográfica27, cuja linguagem já nos é muito familiar, dada
a plena alfabetização do audiovisual em movimento promovida no século XX. O
game em três dimensões assemelha-se a um longo plano-seqüência e, habitante do
mesmo universo em que se encontra o cinema, mantém ainda hoje seu écran sob a
lógica da janela para o mundo. Agora, contudo, diferente do cinema, os
movimentos da câmera virtual, passando a operar mais ainda “naquela zona entre
o olhar do espectador e o olhar da câmera, reforçando a identidade entre os dois”
(Heath apud Bordwell, 1991: 234), são regidos pelo interator. Enquanto no
cinema, a imagem dada é a única a que teremos acesso, no game, o que é dado é
um mundo, cuja janela é perpetuamente atualizada pela movimentação da câmera
virtual, controlada pelo interator. "New media turn most images into imageinterface and image-instruments. The image becomes interactive, that is, it now
functions as an interface between a user and a computer (…)" (Manovich, 2001:
183).

enunciar as nuanças emocionais dos personagens-, seja possível ter noção da relação topológica
entre eles.
26
É claro: no que diz respeito ao game e ao digital de modo geral, não há câmera em si. Contudo,
como aponta Manovich, "as computer culture gradually spatializes all representations and
experiences, they are subjected to the camera's particular grammar of data access. Zoom, tilt, pan,
and track -we now use these operations to interact with data spaces, models, objects, and bodies"
(2000: 80).
27
E, como bom filho, pouco a pouco questiona as premissas estabelecidas pela figura paterna:
"abstracted from its historical temporary 'imprisonment' within the physical body of a movie
camera directed at physical reality, a virtualized camera also becomes an interface to all types of
media and information beside 3-D space" (Manovich, 2000: 80).
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O ponto que queremos estabelecer aqui é que, na tentativa de criar um espaço
tridimensional contínuo, ainda que apenas inferido, os games de aventura baseados
em texto abriram um precedente que pode ter adiantado a perspectiva do game
como uma espécie de cinema participativo, criando para os jogos de interface
gráfica a meta de se igualar não somente ao padrão de verossimilhança imagética
do cinema, mas também à complexidade diegética deste28. Nessa empreitada rumo
à criação de uma espacialidade audiovisual 3D, antes de chegar ao que hoje
constitui o paradigma da construção espacial do mundo digital –a geração de
objetos e ambientes tridimensionais navegáveis através da modelagem de
polígonos- foi trilhado um interessante caminho de diferentes regimes espaciais29,
aí incluídas tentativas de forjar certas características da perspectiva monocular
através dos mais variados truques, nem todas em desuso30. Contudo, inspirado na
capacidade do cinema de funcionar como uma "interface" para a organização de
"narrativas audiovisuais que acontecem no espaço tridimensional" (Manovich,
2000: 72), o divisor de águas da construção de ambientes complexos e navegáveis
nos games parece realmente se encontrar no momento em que foi estabelecida
praticamente a terceira dimensão, uma configuração audiovisual e ontológica, que
impulsionou o game ao irreversível patamar de uma espécie de ciberespaço
diegético31, um outro mundo que se inspira, em termos de vivência, no que estamos
acostumados, em que se pode mergulhar e por ele sentir-se envolto, inaugurando
para os espaços navegáveis do game o caráter de lugar.

28

E aqui não custa relembrar: não consideramos que todos os jogos eletrônicos almejam a
narratividade que alguns buscam. Mesmo assim, por um lado, até os jogos não necessariamente
narrativos compartilham um universo de enunciação audiovisual claramente herdado do cinema e
da televisão e, por outro, parecem haver cada vez menos jogos abstratos, de lógica puramente
formal, como o sempre popular Tetris.
29
Para uma detalhada taxonomia de regimes de espacialidade na história do game, ver Genre and
the video game, em: Wolf, 2001: 113-134.
30
Uma vez que, como bem aponta Manovich, "the history of new media tells us that hardware
limitations never go away: they disappear in one area only to come back in another" (2001: 316).
31
A espacialidade que estamos descrevendo não é comum a todo o digital: "this active treatment of
space is the exception rather than the rule in new media. Although new media objects favor the use
of space for representations of all kinds, virtual spaces are most often not true spaces but
collections of separate objects. Or, to put this in a slogan: There is no space in cyberspace"
(Manovich, 2001: 253). Is se manifesta sobretudo no que diz respeito à totalidade da Web como
espaço, em que pontos são conectados, sem que o percurso de um a outro constitua algo de fato
importante.
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O corpo virtual: percepção, presença e agenciamento
Se o caso é o de implementar um certo entrar no filme -sendo que agora o filme já
está materializado num espaço tridimensional navegável- então, o caso parece ser,
realmente, o de criar maneiras de mergulhar nesse universo através de um
personagem. E em qualquer gênero de game, ser o personagem é, antes e acima de
qualquer outra coisa, imergir no universo espacial do jogo através de seu corpo. O
lado de cá da imersão, através da corporalidade do personagem, implica a noção de
presença:
the terms immersion and presence (…) capture two different but ultimately
inseparable aspects of the total effect: immersion insists on being inside a
mass substance, presence on being in front of a well-delineated entity.
Immersion thus describes the world as a living space and sustaining
environment for the embodied subject while presence confronts the
perceived subject with individual objects. But we could not feel immersed
in a world without a sense of the presence of the objects that furnish it, and
objects could not be present to us if they weren’t part of the same space as
our bodies. This approach means that the factors that determine a system’s
degree of interactivity also contribute to its performance as immersive
system (Ryan, 2001: 67-68).
A noção de presença corporificada traz ao universo dos games 3D, imediatamente,
a idéia de percepção que, no sentido óptico, é implementada essencialmente
através de duas categorias, à primeira vista antagônicas: a perspectiva óptica em
primeira pessoa, na qual o interator imerge no mundo do jogo corporificado no
olhar de um personagem; e a perspectiva óptica em terceira pessoa, em que o
interator pode ver uma entidade exterior, a qual ele controla e que o representa no
mundo ficcional, um avatar. Os RPGs, que antes mesmo da implementação do 3D
já haviam se constituído como gênero, com propriedades semelhantes às que têm
ainda hoje, mantêm uma "fenomenologia óptica que, a princípio, parece ser
contraditória em relação à missão de inscrever o usuário dentro da experiência do
jogo" (Oliver, 2000). Ou seja, é justamente este gênero, que inaugura de forma
explícita a busca pela aproximação total entre a subjetividade do interator e a
intenção dramática do personagem, aquele que insiste em manter um regime visual
que aparentemente enfatiza a diferença entre os corpos e os olhares desses dois
atores.
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Em oposição a este regime de corporificação, coloca-se aquele que inscreve seu
interator no mundo do jogo através de um ponto de vista óptico em primeira
pessoa, inspirado no que seria a câmera subjetiva do cinema. Faz parte do senso
comum a concepção de que, pelo fato de fazer coincidirem os olhares do
protagonista, do interator e da câmera, a perspectiva em primeira pessoa seja mais
certa, ou mais natural para um projeto de imersão do interator no mundo virtual. A
inspiração para isto vem, certamente, da quasi-utopia da realidade virtual, nos
moldes do que foi divulgado por Jason Lanier e Howard Rheingold (Ryan, 2001:
48-52) -mas também, no caso, por exemplo, do gênero first person shooter, do
aparato bélico que faz coincidir de forma certeira o olhar do atirador e o olhar da
arma, gerando uma mecânica certamente importante num jogo cuja dinâmica é
regida pela lógica do matar ou morrer. De fato, a perspectiva em primeira pessoa
tem sido o caminho escolhido para a construção de ambientes imersivos de efeito
total dentro daquilo que até hoje foi implementado no terreno técnico da realidade
virtual propriamente dita, e grande parte dos esforços e êxitos tem estado
concentrada na produção de regimes, técnicas e aparatos que possibilitem a
sensação de pleno mergulho numa espacialidade materializada -ainda que por
pixels- 360º ao nosso redor. Óculos que dão a sensação de imersão no mundo
tridimensional -associados ou não a equipamentos que se podem vestir para tentar
suprir estímulos tácteis-, e ambientes como as caves têm servido para caracterizar a
busca pela imersão plena e absoluta do homem no mundo virtual, ou seja, para que
se realize na prática o mito do Holodeck32.
Sem deixar de lado a significância que isto pode realmente ter, consideramos que
há mais para o projeto de imersão total da realidade virtual do que apenas a criação
de hardwares e softwares eficientes, capazes de transportar o interator para um
mundo que o rodeie completamente e com o qual ele possa interagir pelo tato33. A
32

Espécie de cave na qual é possível experimentar um drama de imersão total, aparelho trazido a
nosso imaginário pela série de TV Star Trek New Generation, e citado por inúmeras pesquisas
como modelo idealizado de drama para a realidade virtual. Ver Murray, 2001 e Ryan, 2001.
33
Além do mais, levando em consideração, mais uma vez, a influência da linguagem
cinematográfica ao longo do século XX, é inevitável o exercício crítico sobre quão determinante
pode realmente ser sua influência para a identificação estabelecida entre o projeto de imersão total e
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história do cinema nos mostra que, a partir de uma interface pouco imersiva, foi
possível criar um sistema delicado de mecanismos que dessem conta de
"assujeitar" o espectador cinematográfico, fazendo com que fosse capaz de inferir
um mundo espaço-temporal e causal coerente, a partir daquilo que é
essencialmente descontínuo. Assim, até mesmo parentes ancestrais da realidade
virtual -como os panoramas, cineramas e estereoscópios, todos contemporâneos
ou mesmo anteriores ao cinematógrafo, e que tentavam, cada um a sua maneira,
proporcionar ao observador ilusões mais sofisticadas de imersão e presença-,
foram deixados de lado em favor do que chamamos hoje de cinema, com sua tela
plana, bidimensional. E, como já apontamos, pelo menos no ocidente, poucas
manifestações alcançaram, como o cinema canônico, tamanho êxito na
implementação de uma dinâmica de "assujeitamento" do espectador, e parece ser
de tal maneira precioso este êxito, que até hoje forjam-se mundo a fora cartilhas e
guias detalhados, na tentativa de explicar como alcançá-lo.
Desta maneira, entendemos que, mesmo no que diz respeito ao projeto de imersão
total possível apenas à realidade virtual, há muito o que pode ser testado em termos
de linguagem visando o agenciamento do interator no mundo diegético digital. No
que se refere ao game, que até o presente momento é veiculado através da tela
plana do computador ou da televisão, consideramos que o grau de imersão e de
presença no mundo virtual não está primordialmente vinculado a um ponto de vista
óptico necessariamente subjetivo. A própria Marie-Laure Ryan, num trabalho que
descreve as premissas, sonhos e sucessos da Narrativa como Realidade Virtual
(Narrative as Virtual Reality, 2001), afirma que “the sense of presence of an object
arises from the possibility of physical contact with it.” (2001: 67), e isto, há que se
a câmera subjetiva implementada pelo jogo de perspectiva em primeira pessoa. Em termos formais,
por exemplo, a construção imagética deste modo de enunciação é a mesma que a do jogo em
terceira pessoa, a saber, a forma básica da narração visual do cinema, em que o sujeito do olhar é
implicado justamente por sua ausência dentro do quadro. No que diz respeito à isto, à parte de
alguns expedientes estilísticos essencialmente convencionais relacionados à câmera subjetiva, a
distinção possível entre os dois modos é feita com base em dados essencialmente diegéticos. Tanto
isto é verdade que há, na história do cinema, filmes com exemplos de enquadramentos que
enganam o espectador, ao fazer confundir com uma câmera subjetiva um plano absolutamente
ordinário, enfatizando -no mais das vezes, propositadamente- o caráter convencional da enunciação
cinematográfica. Ver, por exemplo, a análise de Noel Burch sobre algumas "ligações de efeito
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convir, o game faz há muito tempo. Desta forma, consideramos que o sentido de
estar no mundo diz muito mais respeito às capacidades do corpo virtual dentro do
universo ficcional a que pertence, e às maneiras como são implementadas estas
capacidades. Isto posto, para além das implicações trazidas pela mecânica dos
pontos de vista ópticos citados, teremos, imersos no mundo do game, maior
sensação de presença –e, por conseqüência, maior potencial de agenciamento- na
medida em que nosso corpo virtual for capaz de, respondendo a nossos comandos,
executar ou não determinadas atividades requeridas por sua participação no mundo
virtual. Teremos, por exemplo, a percepção da dimensão de altura na medida em
que nosso corpo virtual conseguir ou não alcançar determinados pontos
verticalmente distantes no ambiente digital; a percepção de velocidade baseada,
entre outros, no intervalo de tempo em que se pode transpor um determinado
percurso; a percepção de uma constante gravitacional, através do ato de caminhar,
de correr, de pular e etc. Estar no mundo pela presença corporificada de um
personagem constitui boa parte do que significa o jogar em si, e, para cada desafio
proposto, uma grande medida estará diretamente associada à possibilidade de obter
do corpo que controlamos –seja ele avatar, olhar, ou, cada vez mais, uma
combinação dos dois- a percepção, a ação, a resposta precisa necessária para sua
execução. Assim, de modo geral, “the avatar’s body is the direct expression of
their environment, written into the gamescape as a capacity for it’s distances”
(Oliver, 2000).
Afirma Zumthor, sob confessa inspiração na Fenomenologia da Percepção, de
Merleau-Ponty: “percepção é essencialmente presença” e, ainda que sua
referência seja o corpo físico, também nos parece valer, para o mundo do game, a
noção de que é “pelo corpo que o sentido é aí percebido. O mundo tal como existe
fora [de nós] não é em si mesmo intocável, ele é sempre, de maneira primordial,
da ordem do sensível: do visível, do audível, do tangível” (2000: 90). No caso do
game, depois de cruzada a fronteira da construção do mundo tridimensional e a
despeito de serem ainda muito incipientes as tentativas de implementação de

retardado" implementadas por Michelangelo Antonioni no filme Crimes d' Alma, em Buch, 1992:
102.
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ferramentas que possibilitem interações da ordem táctil, o aspecto tangível dos
objetos e do próprio espaço constitui, cada vez mais, a matéria fundamental do
jogar e isto configura um importante fator para a missão poética do jogo eletrônico
de realizar esse entrar no filme, de potencializar, pela participação, o
"assujeitamento" canonizado pelo filme clássico. Pois
it does not take the simulation of haptic sensations to open virtual worlds,
at least virtually, to the sense of touch. The resources of digital image make
it possible to produce a visual display of such intricate texture and shading
that the user feels as if he could reach out and caress the objects. Whether
imagined or physically simulated, touch is the sense that conveys the
strongest impression of the solidity, otherness, and resistance of an objetc
(Ryan, 2001: 56).
Mais importante do que construir uma espacialidade verossímil, portanto, parece
ser a construção da experiência do jogo através de um sistema de regras
consistentes, em que a existência do protagonista esteja implicada da forma mais
orgânica possível no próprio mundo do jogo. Merleau-Ponty também é a fonte que
inspira Ryan em sua descrição do mundo gerado por computador como uma
“ecologia na qual cada objeto é uma ferramenta que estende o corpo do usuário e
que o habilita a participar na permanente criação do mundo virtual” (2001: 71).
Citando Merleau-Ponty, completa:
we grasp external space through our bodily situation. A “corporeal or
postural schema” gives us at every moment a global, practical, and implicit
notion of the relation between our bodies and things, of our hold in them. A
system of possible movements, or “motor projects”, radiates from us to our
environment. Our body is not in space like things; it inhabits or haunts
space (Merleau-Ponty Ryan, 2001: 70).
Apesar de operar o avatar através de combinações arbitrariamente convencionadas
–por joystick ou teclado-, e não pelos movimentos do próprio corpo, como sonha a
realidade virtual per se, o que está no cerne da questão da corporificação é a
fundamental identificação entre a sensação de presença do interator, a dinâmica de
um “esquema postural” do avatar e o processo de crescimento do personagem
como caminho necessário para a vitória no jogo.
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The level of engagement, immersion or presence experienced by the player
–the degree to which the player considers themselves to ‘be’ the characteris not contingent upon representation. (…) “character” is conceived as
capacity –as a set of characteristics (…) or equipment utilized and
embodied by the controlling player. The primary-player-character
relationship is one of vehicular embodiment (Newman, 2002).
Assim, no game, a questão da corporificação pode tornar-se, além de condição a
priori para o ato de estar no mundo, também a premissa de uma potencialmente
sofisticada experiência de vivência através de umwelts34 alternativos, de uma
a change of point of view and physical abilities: our virtual bodies may fly
or creep on the ground, see everything from high above or put up with the
limitations of a terrestrial vision, embrace the whole universe or shrink
down to the size of a Lilliputian (Ryan, 2001: 62)35.
Para além da implementação de capacidades corporais diversas, é a possibilidade
do game de nos fazer mudar efetivamente de ponto de vista, através da
incorporação de um personagem implicado física e emocionalmente noutros
contextos, o que torna este formato o maior candidato à elevar o movimento de
"assujeitamento" a um patamar apenas sonhado por nossa cultura. O ato de estar no
mundo pode agregar mais sentido do que apenas imersão, presença e navegação: o
que ainda separa o game do status de experiência artística por excelência, muito
mais do que uma tecnologia de imersão total, parece-nos estar ligado à
implementação de sistemas de enunciação capazes de transformar uma experiência
de imersão e percepção em uma vivência sob as motivações de um personagem
com real poder dramático.

34

Na definição de Uexküll, “o segmento ambiental de um organismo, que é definido por suas
capacidades específicas da espécie, tanto receptoras quando efetoras” (apud Thure von Uexküll,
1988: 3), aqui numa utilização mais aberta, levando em conta que se trata, no máximo, da
simulação de novas capacidades.
35
Uma das boas implementações disto é o ambiente virtual Desertesejo (2001), criado pelo prof.
Gilberto Prado, em VRML, acessível na internet no site
http://www.itaucultural.org.br/desertesejo.vrml. Nele, o interator pode penetrar o mundo virtual na
pele de criaturas de diferentes capacidades, experimentando o ponto de vista corporal de cada uma
delas.
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EM BUSCA DA COMPLEXIDADE: A SIMULAÇÃO COMO NARRATIVA

De um lado, o homem; de outro, Deus: a marca impressa pela dinâmica de
agenciamento dos jogos de simulação os coloca, a princípio, num extremo oposto
aos RPGs. Se nestes, como expusemos, a essência do agenciamento está em
proporcionar a maior coincidência possível entre interator e protagonista, nos jogos
de simulação, sob perspectiva diametralmente oposta, o interator deixa de ser um
indivíduo implicado na história para se tornar nada menos que Deus. Ou, para
deixar um pouco de lado os valores judaico-cristãos, uma entidade onisciente,
onipresente e onipotente no mundo do jogo. Esta categoria, que, junto com os
RPGs, constitui o universo de jogos eletrônicos com pretensões narrativas, é
composta pelos sub-gêneros dos god games -sintomaticamente-, dos jogos de realtime strategy e, enfim, de todos os jogos que se caracterizem como a modelação,
no computador, de sistemas dinâmicos com o qual o interator pode interagir
através da manipulação de parâmetros individuais.

AS LEIS DE DEUS
Se a propriedade chave do novo meio para o estabelecimento dos jogos de
personagem é a espacialidade navegável, inaugurada com plenitude pelo digital,
para os jogos de simulação, a pedra fundamental trazida pelo digital é sua
capacidade de executar, de maneira automatizada, procedimentos para os quais foi
programado36.
Although we may talk of an information highway and of billboards in
cyberspace, in fact the computer is not fundamentally a wire or a pathway
but en engine. It was designed not to carry static information but to embody
complex, contingent behaviors. To be a computer scientist is to think in
terms of algorithms and heuristics, that is, to be constantly identifying the

36

Esta propriedade também é condição para a geração de espacialidade que é tão cara aos jogos de
RPG. E apesar de ser uma conseqüência direta da capacidade de funcionar através de
procedimentos, os jogos de simulação também se servem de aspectos da espacialidade
tridimensional, mesmo que ainda de maneira menos determinante que os jogos de personagem.
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exact or general rules of behavior that describe any process, from running a
payroll to flying an airplane (Murray, 2000: 71-72).
Assim como em qualquer software, a essência de um jogo de simulação está
intimamente ligada a esta propriedade, usada para a implementação de um mundo
cujo comportamento é regido por um conjunto de regras, e com o qual o interator
deverá se relacionar. Esse conjunto de regras é, de modo geral, viabilizado pelo
software, que roda por cima do hardware do computador, e que usa a configuração
deste como uma "máquina universal" (Turing, 1950) para implementar a
"automatização de outros sistemas formais" (Haugeland, 1996: 12).
A natureza procedimental do computador o torna um meio capaz de simular vários
aspectos de fenômenos da realidade, de maneira análoga a como a fotografia e o
cinema transcriaram para o plano bidimensional aspectos visuais da realidade.
If the history of illusionism in art and media largely revolves around the
simulation of how things look, for computer simulations this is but one goal
among many. Besides visual appearance, simulation in new media aims to
model realistically how objects and humans act, react, move, grow, evolve,
think, and feel (Manovich, 2001: 182).
A idéia de utilizar a capacidade de implementação para procedimentos de
simulação surgiu na tentativa de recriar, através do computador, certas
experiências que, conquanto possíveis, por algum motivo eram difíceis ou pouco
práticas de serem realizadas no mundo real. Os primeiros aplicativos a se
utilizarem plenamente desta capacidade foram os simuladores de vôo e de outros
veículos, implementados pelo exército americano para treinar seus soldados.
Basicamente, a intenção era reproduzir, via simulação no computador -mas
também com o auxílio de instrumentos não necessariamente digitais- a experiência
mínima de operar algum tipo de maquinaria como, por exemplo, um avião, para
que se pudesse praticar as rotinas técnicas necessárias ao vôo, sem que fosse
preciso arriscar a integridade física de piloto e máquina num vôo, num estágio de
aprendizado em que a parte humana do conjunto ainda não tinha domínio
suficiente da operação. O sucesso deste tipo de simulação está em que não apenas
o universo a ser simulado é claramente delimitado, como também a interação entre
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suas partes e os estímulos externos relevantes são conhecidos a priori da
modelagem do sistema em computador. Afinal, pelo menos no que diz respeito às
simulações de vôo, elas não foram feitas para que o homem compreendesse pela
primeira vez as propriedades da aerodinâmica.

Complexidade emergente
No caso do universo dos jogos de simulação a que nos referimos, quando falamos
de procedimentos e regras, estamos lidando com uma lógica que pretende recriar
no computador sistemas cujo comportamento seja dotado de um certo nível de
complexidade. Nesses sistemas,
[the] component parts interact with sufficient intricacy that they cannot be
predicted by standard linear equations; so many variables are at work in the
system that its overall behavior can only be understood as an emergent
consequence of the myriad behaviors embedded within. With complexity,
characteristics and behaviors emerge, in a significant sense, unbidden
(Turkle, 1995: 152).
No caso específico dos jogos de simulação, -"[a] kind of [computer] simulation
that involves modeling the dynamic behaviour of whole systems composed from
organic and/or inorganic elements over time" (Manovich, 2001: 183)- caminha-se
um passo além da tentativa de modelar aspectos diversos da realidade que não
apenas sua aparência. Estes jogos tentam modelar aspectos do real, encarando-os
de maneira sistêmica, como um conjunto de elementos que estão relacionados
entre si de um modo específico, dando clara importância ao conceito de
organização dessas relações: "a combinação dos elementos do sistema produz uma
entidade que é diferente da soma de suas partes, como já havia apontado a teoria
da Gestalt ao estudar a percepção" (Rovaletti, 1987: 45). No caso destas
simulações, há um salto de complexidade no próprio sistema a ser modelado, mas,
"if the relevant variables and relationships are known, then time can be divided
into small intervals too, and the progress of the system computed, step by tiny step"
(Haugeland, 1996, 14).

59

Aqui, o grande trunfo do computador vem da possibilidade dele de proporcionar a
observação desses sistemas, compostos de inúmeros elementos, em interação
durante escalas maiores de tempo. Basicamente, o computador torna possível a
visualização de efeitos globais que emergem, ao longo do eixo temporal, da
interação local dos elementos do sistema, tornando-se instrumento essencial para o
desenvolvimento da pesquisa nas áreas que lidam com as teorias da complexidade,
sistemas, caos e afins. O grau de complexidade dos sistemas pode variar, sendo o
próprio sistema composto de subsistemas, e podendo, ele também, fazer parte de
outro sistema maior. A forma como estes sistemas são descritos, o nível de
abstração existente na seleção de variáveis relevantes e, obviamente, a definição de
seu comportamento através de regras e rotinas implementadas no computador,
assim como os procedimentos para a interação de subsistemas e conjuntos de
regras, tudo isso pode variar e constituir a definição mesma da simulação digital
que, de uma maneira ou de outra, tem sido bastante aproveitada em diversos
campos de pesquisa.
Os jogos de simulação aos quais aqui nos referimos são, conquanto apenas jogos,
inspirados em teorias e aplicativos científicos dessa natureza. Sua raiz histórica nos
remete à implementação pelo matemático John Conway, ao final da década de 60,
do Game of Life,
a classical illustration of the rule-based structure that the mathematician
John von Neumann had called a cellular automaton. The Game of Life
consists of a checkerboard of black and white squares. The squares follow
simple rules that direct them to remain black or white or to change their
color depending on the colors of their neighbors. The rules are simple, but
complex patterns soon emerge (Turkle, 1995: 154).
O Game of Life foi o pioneiro de um trajeto de muitos programas que, a partir de
regras locais um tanto simples, conseguiam gerar padrões de comportamento
infinitamente mais complexos, algo que causou imediata fascinação ao público da
época, acostumado a associar máquinas e computadores a procedimentos
matemáticos previsíveis, o exato oposto de uma certa criatividade associada à vida
humana. Os fundamentos por trás deste jogo referem-se ao universo de pesquisa
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que viria a ser chamado de Artificial Life, ou A-Life, "the discipline of building
organisms and systems that would be considered alive if found in nature" (Turkle,
1995: 151).
Like emergent AI, artificial life was nurtured by a new sense of what
increasingly powerful computers could do in terms of modeling
complexity. It was also encouraged by chaos theory, which appeared to
demonstrate that mathematical structure existed underneath apparent
randomness and that apparent randomness could generate mathematical
structure. In artificial life research, the emergent bottom-up approach that
characterized connectionism is taken a step further. (…) It poses a much
more radical challenge than AI ever posed (not just to the uniqueness of
human intelligence, but to biological life itself) (Turkle, 1995: 152-153).

Brinquedos processuais
Um jogo de simulação é radicalmente diferente de um RPG. Ao invés de colocar o
interator no papel de um personagem que, de uma maneira ou de outra, inicia uma
jornada pelo mundo espacial 3D do computador, percurso que começa a constituir
a forma mínima de narrativa, nos Sims, a coisa acontece ao contrário: o interator
fica parado, quem muda é o mundo. O interator, neste caso, não é nenhum
personagem em especial, e sim uma entidade que pode ver e estar em todo o
mundo ao mesmo tempo, que pode ter acesso a tudo o que acontece nele e que
pode interferir em diversos aspectos desse universo. Esta interferência do interator
com elementos do mundo simulado constitui o jogar em si.
Num dos mais famosos exemplares do universo dos god games, o jogo SimCity, da
série Sims -que conta também com os SimEarth, SimAnt, SimLife, SimFarm,
SimHealth, SimGolf, SimTown, SimTune, SimIsle, e as seqüências SimCity 2000 e
SimCity 3000- traz o interator para o mundo do jogo no papel de prefeito de uma
cidade em construção:
SimCity makes you Mayor and City Planner, and dares you to design and
build the city of your dreams (…). Depending on your choices and design
skills, Simulated Citizens (Sims) will move in and build homes, hospitals,
churches, stores and factories, or move out in search of a better life
elsewhere (Maxis Software Toys Catalog apud Friedman, 1995).
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Para desenvolver uma cidade, o interator é provido de uma quantidade de dinheiro,
que ele poderá direcionar para diferentes componentes daquilo que pretende que
venha a ser sua cidade, sob uma série de aspectos: pode delimitar áreas industriais,
residenciais, comerciais; pode definir a ênfase que dará ao transporte público; pode
estabelecer a quantidade de impostos a serem pagos, entre diversos outros
elementos. Na medida em que for desenvolvendo a cidade, o computador recebe as
escolhas feitas pelo interator e simula, num nível global, os rumos e formas que
tomam a cidade, fruto das opções do interator/demiurgo. A simulação mostra,
inclusive, a aprovação de sua população aos rumos que toma: os sims, habitantes
da cidade, demonstram concordância ou desaprovação mudando-se de bairro,
produzindo mais riqueza e favorecendo o crescimento econômico da cidade.
Desastres ambientais também podem acontecer, como reflexo da política
urbanística escolhida pelo demiurgo. O caminho que o desenvolvimento da cidade
toma não pode ser mudado diretamente pelo interator. Em vez disso, é possível
apenas controlar estes diversos parâmetros e inferir, ao longo do jogar, que tipo de
resultado suas manipulações e escolhas estão tendo no sistema como um todo.
Depois de um tempo, é possível começar a compreender as estruturas de
funcionamento da simulação, de modo a tentar proceder de determinada forma cuja
relação custo-benefício seja a mais proveitosa. Ou seja, ao longo do jogo é possível
perceber que tipo de comportamento emerge da cidade simulada a partir das
escolhas e decisões tomadas pelo interator. Neste aspecto, a cidade acaba virando
uma espécie de bichinho de estimação digital, de maneira análoga aos outrora
extremamente populares Tamagochis, e aos digital pets criados para morar dentro
de computadores pessoais.
Por esta descrição já é possível perceber que o jogar em um game como SimCity é
de uma natureza bem diversa da dos RPGs, dos jogos de aventura baseado em
texto e mesmo dos jogos gráficos do começo. Nos RPGs e seus ancestrais, um
objetivo é estabelecido no começo do jogo, transformando o resto da experiência
numa jornada em busca de sua obtenção. Nos games gráficos dos primórdios, não
havia exatamente um objetivo a longo prazo, mas eles eram todos estruturados
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através de uma incessante batalha entre oponentes, fossem eles foguetes, jogadores
de ping pong operados pela máquina ou por outro interator. Jogar era, em todos os
casos, a implementação de um universo mais ou menos sofisticado de regras para a
conquista de alguma forma de vitória. Em oposição a isto, a maior parte dos god
games não tem uma vitória e nem mesmo um objetivo explícito: o processo é o
brinquedo: jogar consiste em modelá-lo, tentando inferir justamente as regras que
estão por trás dele, de modo a controlá-lo da maneira mais precisa, mas
dificilmente completamente previsível. Enquanto os jogos que se configuram ao
longo de uma jornada marcam seu fim com o fim do percurso espacial, e jogos
como Spacewar, PONG e seus contemporâneos são tecnicamente infinitos - só
terminam, mais cedo ou mais tarde, com a vitória da máquina sobre o interator-, o
fim dos jogos de simulação fica a cargo do interator e apenas dele. Aparentemente
cientes desta perspectiva, os distribuidores da série Sims vendem seus jogos sob a
alcunha de software toys, ao invés de games propriamente ditos:
when you play with our toys, you set your own goals and decide for
yourself when you've reached them. The fun and challenge of playing with
our toys lies in exploring the worlds you create out of your own
imagination. You're rewarded for creativity, experimentation, and
understanding, with a healthy, thriving universe to call your own (Maxis
Software Toys Catalog, p. 10 apud Friedman)
Ou, como aponta Janet Murray, "electronic closure occurs when a work's
structure, though not its plot, is understood" (2000: 174).

SIMULAÇÕES E DISSIMULAÇÕES: O PROCESSO COMO CONCEITO
Conquanto fundamentalmente diferente dos RPGs em sua pretensão narrativa e
mesmo de tudo aquilo a que estamos acostumados a chamar de história -embora
seja possível apontar nela os elementos mínimos anteriormente listados para a
definição de uma forma narrativa mínima-, insistimos em manter a categoria geral
dos jogos de simulação como uma das duas que constitui o universo dos games
narrativos. Nela, apesar da clara ausência de uma estrutura dramática,
consideramos não apenas que a história do sistema, ou seja, sua metamorfose ao
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longo do eixo do tempo, é suficientemente rica para que possa ser chamada de
narrativa, como também, e sobretudo, vemos na dinâmica de agenciamento do
interator e na construção do universo diegético como sistema incrementos
essenciais de complexidade que podem devolver à narrativa no mundo virtual a
relevância artística que em boa parte dos games ainda hoje implementados parece
não existir.
Ainda que não se relacione diretamente com o grande potencial do jogo de
personagem como forma de imersão pela participação, os jogos de simulação
implementam sua própria dinâmica de agenciamento, uma que renega os prazeres
da imersão da maneira como esta é concebida pelas formas narrativas canônicas,
mas que não deixa nada a dever em termos de convites envolventes à participação.
god games bem desenvolvidos fazem com que o interator se deixe envolver pela
lógica do sistema de maneira tão poderosa ou até mais do que os jogos de RPG. O
gameplay dos jogos de simulação tem, por definição, uma dinâmica muito mais
relacionada à categoria que Roger Caillois estabeleceu como paidea -jogos de
dinâmica mais livre, aproximados do ato de brincar-, em oposição aos ludus, jogos
cujo sistema de regras é estritamente organizado e francamente compartilhado.
Neste aspecto, um Sim bem implementado tem o potencial de conseguir gerar uma
sensação mais contínua de envolvimento do interator e que, depois de cruzado o
estado em que interator e simulação se familiarizaram o suficiente para que o
processo de tomada de decisões pelo primeiro possa se dar de maneira intuitiva,
tende a ser mais difícilmente perturbado, pelo menos em comparação a seus
parentes narrativos de personagem, e sua colateral dinâmica de vai-e-volta entre
rotas sem saída e prematuras mortes do protagonista no processo do jogo. Desta
forma, imergir no universo do jogo de simulação ganha um caráter mais
metafórico, uma vez que
playing a simulation means becoming engrossed in a systemic logic which
connects a myriad array of causes and effects. The simulation acts as a kind
of map-in-time, visually and viscerally (as the player internalizes the
game's logic) demonstrating the repercussions and interrelatedness of many
different social decisions. Escaping the prison-house of language, which
seems so inadequate for holding together the disparate strands that
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construct postmodern subjectivity, computer simulations provide a
radically new quasi-narrative form through which to communicate
structures of interconnection (Friedman, 1995).
A natureza do Sim como jogo proporciona um grau de liberdade de ação ao
interator que nenhum game de personagem conseguiu implementar, uma vez que o
caminho a ser percorrido no RPG, embora acessado de outra forma, é,
essencialmente, linear. Contudo, com decisiva propriedade, Friedman adverte que,
"however much 'freedom' computer game designers grant players, any simulation
will be rooted in a set of baseline assumptions" (1995). Ou, em outras palavras: a
despeito de todos os ganhos trazido para as técnicas de simulação digital pela
maior compreensão de teorias acerca da complexidade dos sistemas dinâmicos,
sobretudo os sociais, os fundamentos que servem para modelar sistemas, reais ou
completamente imaginários, em experimentos científicos ou peças de
entretenimento, serão, sempre, de natureza mais ou menos arbitrária,
convencionada. Este pressuposto é de enorme importância para uma análise
apropriada desse universo de jogos como manifestações potencialmente poéticas, e
não necessariamente como simulacros, no sentido assim atribuído por Baudrillard.
Friedman enfatiza este ponto de vista, afirmando que este princípios, de natureza
essencialmente convencional, a partir dos quais se criam os jogos de simulação
are not flaws in the game - they are its founding principles. They can be
engaged and debated, and other computer games can be written following
different principles. But there could never be an "objective" simulation free
from "bias." Computer programs, like all texts, will always be ideological
constructions (Friedman, 1995).
Temos isto muito claro em mente, uma vez que compartilhamos de forma cabal o
pensamento de que há sempre um nível bastante significativo de mediação técnica
e científica no processo de representação de aspectos selecionados de uma
manifestação real. Assim, por exemplo,
a fotografia é o resultado da aplicação técnica de conceitos científicos
acumulados ao longo de pelo menos cinco séculos de pesquisas nos campos
da óptica, da mecânica e da química, bem como a evolução do cálculo
matemático e do instrumental para operacionalizá-lo (Machado, 2001:129).
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E se a fotografia conta com tamanha mediação técnica em seu ato de reprodução
de um objeto com um suposto referente do qual é julgada ser índice, o suficiente
para que possa ser considerada, também, em seu aspecto de interpretação, no nível
da terceiridade peirceana, o que dizer de um método de representação que consiste,
por definição, na abstração e real transcriação de regras de comportamento de
sistemas nem sempre necessariamente reais, como é o caso da simulação digital?
Isto posto, podemos encarar sem problemas o fato de que, ao lançar olhares para os
Sims, estaremos partindo sempre do princípio de que a dinâmica ali criada tem seu
próprio nível de abstração e convenção, revelando, assim, "their own
constructedness to a much greater extent than more traditional texts" (Friedman,
1995). Fruto direto desta natureza, num jogo de computador como os god games e
seus parentes, "one succeeds by discovering how the software is put together"
(Friedman, 1995).
Como insiste Friedman, ter sua natureza moldada a partir de pressupostos
convencionais e até certo ponto ideológicos, não é exatamente uma falha da
simulação digital, sobretudo se partirmos do princípio de que isto é inevitável em
qualquer meio. Ao contrário, e no que diz respeito à implementação de narrativas
mais complexas no universo dos jogos eletrônicos, se encararmos essa Gestalt que
rege a estrutura geral do jogo, podemos estar diante de uma maneira de
implementar, de forma pioneira, aquilo a que o cineasta Serguei Eisenstein se
referiu como a possibilidade de implementar, pela forma do filme -em oposição a
apenas através de seu conteúdo- conceitos infinitamente mais abstratos do que as
narrativas causais canonizadas pelo cinema e sua montagem em continuidade. Sem
entrarmos aqui nos usos e implementações feitas pelo próprio Eisenstein no
universo de seu próprio cinema, consideramos possível lançar um olhar otimista
para a possibilidade de modelar, no computador, sistemas não apenas
assumidamente irreais, como especificamente concebidos sob lógicas
deliberadamente poéticas: uma simulação que transcrie o mundo de O Processo, de
Franz Kafka, por exemplo; ou um sistema regido por conceitos tão abstratos
quanto o materialismo histórico e sua dialética (já que o mundo das SimCities, por
exemplo, é francamente liberal em sua simulação macroeconômica).
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Se os jogos de personagem nos trazem a potencialização de um movimento
inicialmente sistematizado pelo cinema clássico, tentando aperfeiçoar seus
mecanismos de agenciamento para que possam usufruir de seu caro predicado na
forma análogo ao tão sonhado entrar no filme, os jogos de simulação lançam luzes
de natureza bem diversa a este conceito de narrativa dramática tão característico do
século XX. Sua implementação formal instaura, porém, um grau de complexidade
e uma possibilidade intrínseca de participação significativa que nenhum RPG até
agora conseguiu. Sem que possamos dizer que o grau zero do drama imersivo e
participativo tenha sido estabelecido, resta-nos lançar um olhar mais atento a
mecanismos específicos de jogos que, à sua maneira, estejam tentando
proporcionar um prazer estético verdadeiramente rico, e ainda assim inédito,
usando como meio o digital e suas versáteis possibilidades.
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DRAMA vs. PARTICIPAÇÃO: UM DILEMA PARA O GAME
NARRATIVO

Depois de quatro décadas e de todo o percurso aqui descrito, a configuração básica
que se pode esperar de um RPG da atual geração37 é que possa gerar um espaço
tridimensional sofisticado, que propicie ao interator o ato de estar presente num
mundo e sentir-se envolto por ele, de poder explorá-lo e, através disto, saber-se
parte integrante de sua matéria, de modo que suas ações possam nele gerar
mudança. Já no caso de um god game, a configuração básica consiste na simulação
de sistemas cujos elementos possam ser manipulados de modo a reproduzir
comportamento cada vez mais complexo, num nível global. Nestes sofisticados
universos de espaço-tempo, a presença e a participação mesmas do interator,
através de seu avatar ou como um demiúrgo, tendem a gerar, automaticamente,
uma seqüência de eventos, o que, para alguns, já vale a alcunha de narrativa. É,
sem dúvida alguma, um grande feito. Contudo, se o que se pretende é realmente
fazer valer o desejo de vivenciar narrativas complexas, tudo isto ainda está aquém
do que deve significar o termo agenciamento: para que se possam transformar as
atividades do interator em ações dramáticas, há que se construir, sobre esse
universo fenomenológico, uma camada extra de sentido, transformando o universo
espaço-temporal em pleno universo diegético, e é neste projeto que se concentram
os games pertencentes às duas grandes categorias narrativas que propusemos no
capítulo anterior.
Dentro deste contexto, a primeira grande questão que se coloca, quando lançamos
ao game um olhar em busca de procedimentos narrativos, é a aparentemente
fundamental incompatibilidade entre a participação plena do interator no mundo
ficcional e a rigidez que se espera de uma estrutura narrativa para que possa ser
chamada de drama. No caso dos RPGs, a participação do interator na tomada de
ações do protagonista é usada como um trunfo na busca pelo estreitamento dos
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laços motivacionais entre esses dois atores, aspirando, assim, à potencialização do
"assujeitamento" produzido pelo cinema, ao pleno envolvimento dramático do
interator no mundo da história, pela perspectiva de um personagem nela implicado.
Contudo, ao se definir um drama em relação à existência de certos elementos
–“premissa, conflito, orquestração dos personagens e ação emergente”-,
estruturados de modo a “comunicar um tema através de uma história envolvente”
(Meyers, 1995:221), aponta-se a necessidade de uma detalhada organização destes
elementos para que a narrativa daí resultante consiga gerar no espectador, com
eficiência, o efeito de catarse, da forma como foi conceituada por Aristóteles, ou,
em termos mais simples, e tomando como referência a forma dramática
contemporânea por excelência, o efeito de envolvimento que um bom filme
canônico gera em seu observador. "É a estrutura que faz o drama", afirma Meyers
(1995: 221) e, assim, é justamente a condição que possibilita essa aproximação
emocional almejada pelo game aquilo que, paradoxalmente, torna mais difícil que
ela se realize: ao entrar no filme e passar a comandar as ações do protagonista,
agindo sob suas próprias motivações, emergentes do embate com as situações
propostas pelo jogo, o interator traz para a narrativa o elemento do imponderável,
acabando por contribuir, assim, para fazer ruir a frágil estabilidade da estrutura
dramática.
O equivalente daquilo que, no cinema canônico, fruto de uma delicada articulação
causal, poderia ser um filme plenamente envolvente –ainda que não
necessariamente muito interessante-, no game, ainda não chegou a ser alcançado.
A partir daí, cresce e se reafirma o dilema -inconciliável, na visão de alguns- entre
a participação do interator e a possibilidade de envolvimento dramático. Este
dilema tem forçado o game ao percurso experimental por estratégias diversas na
tentativa de utilizar aquilo que lhe é próprio e mais caro –a construção de um
sofisticado espaço-tempo que se pode habitar - para conceber uma narrativa não
apenas envolvente, mas envolvente de uma maneira inédita.

37

Excetuando-se aqueles que, veiculados através de computadores portáteis de última geração,
como celulares, computadores de mão e afins, revivem as limitações da tecnologia já superadas
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No decorrer da experiência do RPG, fruto do diálogo entre a subjetividade do
interator e os eventos narrativos ocorridos no jogo, deverão emergir motivações, as
quais impulsionarão ações do interator, contextualizadas no mundo ficcional
através do protagonista. Estas ações deverão ser vivenciadas pelo interator como se
realmente acontecessem a ele, gerando novas motivações, e daí se iniciando um
ciclo que se repetiria por todo o game. Desta forma, após a introdução dos
elementos dramáticos essenciais –premissa, protagonista, antagonista, conflito,
objetivo dramático-, bastaria ao jogo promover o primeiro evento narrativo, para
que se desencadeasse um continuum, no qual a reação do interator/protagonista se
tornaria causa de novos eventos dramáticos, cujos efeitos se tornariam, eles
também, causas de reações do interator, e tudo isto geraria, assim, uma narrativa
por um lado participativa –uma vez que são as ações do interator que impulsionam
os eventos- e, por outro, imersiva de uma maneira inédita, uma vez que, além de
apenas enxergar um espaço-tempo, o interator o atualizaria através da operação do
avatar.
Seria realmente fenomenal se as coisas acontecessem desta maneira. Contudo,
dada a oposição intrínseca entre a natureza mesma da dramaticidade e a
possibilidade de participação livre de um agente em sua estrutura, a situação que se
colocou para os games que tentaram empreender este salto foi, até agora, um tanto
frustrante. Os jogos que vêm tentando pôr em prática uma narrativa mais complexa
têm se deparado com a impossibilidade de construir uma dinâmica plenamente
participativa pois, ao contrário do que seria desejado, as ações do
interator/protagonista, se realmente livres, não chegam a ser prováveis e
necessárias o suficiente para dar início a uma cadeia causal coerente, ou, se cabem
numa narrativa minimamente causal e complexa, têm de ser fortemente
enquadradas dentro de um universo de premissas, o que acaba por reduzir
drasticamente o repertório possível de participação e a própria definição do jogo
como experiência de agenciamento. Isto gerou dois extremos em direção aos quais
tendem a se deslocar os jogos narrativos: de um lado, games com uma estrutura
narrativa heterodoxa e pouco dramática, mas com grande espectro de participação
pelos jogos de computador e de consoles contemporâneos.
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para o interator, como os jogos de simulação; de outro, games que mantêm uma
estrutura narrativa minimamente dramática, mas que restringem a participação do
interator a universos limitados de participação. Nos caminhos trilhados entre estes
dois extremos, é possível achar mecanismos específicos de agenciamento que
obtêm sucesso em um universo ou outro, procurando encontrar a harmonia entre
esses dois prazeres estéticos supostamente incompatíveis e gerar narrativas as mais
envolventes e participativas possíveis.
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parte III
ESTUDO CRÍTICOS
em busca do pleno agenciamento
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EM BUSCA DO PLENO AGENCIAMENTO

O dilema diante do qual se situam os jogos narrativos tem, de um lado, a tentativa
de dar ao interator toda a liberdade que o meio lhe pode propiciar e, de outro, a
necessidade de restringir suas atitudes para que se possa manter um mínimo de
estrutura dramática na experiência do game. Ao longo dos últimos anos, gêneros
floresceram e morreram e, hoje, os jogos que se estabeleceram tentam
proporcionar experiências que tendem a um dos dois extremos desta suposta
contradição. Numa ponta, os RPGs, embora dêem cada vez mais atenção à parcela
narrativa de seus exemplares, de modo geral, focam seus esforços na criação de
rotinas lúdicas mais sofisticadas, entrecortando o jogar com segmentos narrativos,
não-participativos, que tentam atualizar os elementos da história e prover o
interator de motivações a serem compartilhadas com o protagonista. Assim,
gerenciam o progresso narrativo e tentam manter o interator nos trilhos da fabula,
na busca de aumentar o efeito de imersão no mundo ficcional. No extremo oposto,
sem o fardo de uma pretensão narrativa histórica, os jogos de simulação, dada sua
natureza mais afeita à complexidade e ao desenho sistêmico do mundo, conseguem
se valer da sofisticada “procedimentalidade” do meio para criar experiências
realmente abertas, no que diz respeito ao grau de organicidade estabelecido entre a
participação do interator no jogo, mas que, no entando, ainda carecem de valor
dramático.
Aparentemente, tem ficado cada vez mais claro para designers, programadores,
roteiristas e, enfim, para toda a indústria do video game que a implementação de
dinâmicas que consigam se valer dos dois grandes trunfos do jogo eletrônico –sua
capacidade de imersão num espaço tridimensional através da participação- tende a
ser proveitosa para todos. Assim, no meio de uma industria cujos lucros competem
com os de Hollywood, apesar dos mais vultosos investimentos serem direcionados
ao aperfeiçoamento de hardware e de técnicas para modelação de gráficos 3D,
buscando o aumento da verossimilhança cinematográfica, tem sido possível, cada
vez mais, apontar tentativas de experimentação visando, em última instância, a
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transformação dos games em experiências narrativas mais sofisticadas. Dentre
vários jogos de sucesso de público e de crítica, alguns nos chamam a atenção. Dois
deles, sintomaticamente, embora pertencentes, cada um, a uma das duas categorias
de jogos narrativos que aqui descrevemos, empreendem um movimento rumo à
tentativa de uma terceira via no universo do agenciamento: sem ignorar os trunfos
conquistados historicamente pelas suas próprias dinâmicas de jogo, esses dois
exemplares lançam ao extremo oposto olhares atentos, flertando com aquilo que
têm de melhor. Desta forma, Shenmue, um RPG de assumida pretensão narrativa,
tenta implementar em sua construção de mundo uma estrutura mais próxima em
complexidade dos jogos de simulação e Black & White, um autêntico God Game,
tenta trazer o interator/demiurgo um pouco mais para perto do mundo que habitam
seus personagens. Na tentativa de compreender quais êxitos essas hibridações
podem trazer para a busca do game imersivo e participativo -para o projeto de
entrar no filme- lançamos um olhar crítico a mecanismos pontuais de
agenciamento em cada um desses dois jogos.

O CRONOTOPO DE AVENTURA E A LINEARIDADE DA FABULA
Se há uma coisa que se pode afirmar, sem medo, sobre os jogos de personagem é
que, dentre o vasto conjunto dos games criados desde Pac-Man -o primeiro
personagem antropomórfico a se popularizar neste universo-, há vários exemplares
de sucesso de público, numa relação interessante entre dinâmicas de agenciamento
e público-alvo. Dentre as diversas manifestações que compõem o gênero ampliado
do RPG, é possível citar mecanismos gerais de agenciamento que, em diferentes
circunstâncias, serviram para consolidar uma estrutura narrativa geral mais ou
menos homogênea, no que diz respeito à relação entre procedimentos lúdicos e
geração de história. A jornada do protagonista por um percurso repleto de
obstáculos, rumo à resolução de um objetivo maior, tende a definir o gênero como
um todo e, dentro deste conjunto, duas tendências se colocam, no que diz respeito
à forma de agenciamento na experiência do jogo: num extremo, os jogos cujo foco
é a agilidade, a coordenação motora -o que os americanos chamam de fingertwitching; no outro, jogos que requerem uma certa capacidade analítica, para a

74

resolução de quebra-cabeças ou obtenção de habilidades mais subjetivas, que
façam o protagonista ir adiante. No primeiro caso, uma das mais óbvias
representações é o sub-gênero inaugurado pelo game Castle Wolfenstein 3D –o já
citado first person shooter- e perpetuado pelos extremamente populares Doom,
Quake e Half-Life, que tem como elemento essencial de agenciamento a dinâmica
do matar ou morrer. Estruturando sua prática através do ponto de vista em
primeira pessoa -não à toa, cada vez mais, no modo multi-player- e imprimindo um
ritmo de jogo veloz, este sub-gênero atrai sobretudo os mais jovens, com ênfase no
gênero masculino, que se digladiam em sessões de jogo em rede local, ou mesmo
pela Internet. Do universo menos ágil e mais voltado à resolução de problemas,
temos, por exemplo, a série Tomb Raider (TR), de enorme sucesso, cuja
protagonista Lara Croft já foi alçada ao status de pin up da era digital, tendo se
tornado mais popular do que algumas estrelas de carne-e-osso destas bandas do
mundo. A dinâmica de jogo de TR envolve um ponto de vista em terceira pessoa,
em que o interator controla seu avatar –Lara Croft-, seguindo-a pelo mundo virtual
como que através de uma câmera imaginária. Enquanto os first person shooters
têm como objetivo supremo de sua dinâmica a simples sobrevivência –alcançada
com o sacrifício da vida dos oponentes-, TR coloca como suas razões de ser a
exploração espacial, resolução de quebra-cabeças e caça a tesouros, atividades
necessárias para a liberação de caminhos futuros para o cumprimento de um
percurso pelos passos da protagonista.
Grande parte do sucesso de público desses dois conjuntos de games reside, ao que
nos parece, num interessante equilíbrio alcançado pelos criadores de sua dinâmica
de jogo, implementando, na melhor medida, a identificação de atividades
relativamente simples –correr, pular, atirar, mergulhar- com a execução de tarefas
narrativamente gratificantes, conquanto ainda um tanto elementares. Atrelando o
êxito na realização destes pequenos objetivos a curto prazo a funções narrativas–
eliminar oponente, achar moeda de ouro, eliminar guardas do tesouro, escapar do
inimigo-, estes games conseguiram promover o que em boa parte do jogo é uma
das mais fluídas e consistentes experiências lúdicas e que, ainda assim, carrega a
sensação de fluxo diegético. Unindo o desenvolvimento narrativo ao percurso
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espacial, criando, por definição, uma seqüência de eventos, estes RPGs acabam por
promover, até certo ponto, a transcriação, para o universo digital, de uma estrutura
narrativa bastante antiga, que nos remete ao romance grego de aventura. Nestes
jogos
(…) narrative and time itself are equated with movement through 3-D
space, progression through rooms, levels, or worlds. In contrast to modern
literature, theater, and cinema, which are built around psychological
tensions between characters and movement in psychological space, these
computer games return us to ancient forms of narrative in which the plot is
driven by the spatial movement of the main hero, traveling through distant
lands to save the princess, to find the treasure, to defeat the dragon, and so
on (Manovich, 2001: 245-246).
Para descrever a experiência espaço-temporal do romance grego de aventura,
Bakhtin faz uso de seu conceito de cronotopo, no qual
spatial and temporal indicators are fused into one caferully thought-out,
concrete whole. Time, as it were, thickens, takes on flesh, becomes
artistically visible; likewise, space becomes charged and responsive to the
movements of time, plot and history. This intersection of axes and fusion of
indicators characterizes the artistic chronotope (Bakhtin, 1981: 84).
No cronotopo do romance grego de aventura, uma situação inicial era
desequilibrada pela introdução de um conflito dramático, que impulsionava o herói
a uma jornada por terras estrangeiras, nas quais ele lutava contra diferentes
obstáculos, indo de terra em terra, de obstáculo a obstáculo até, no final, conseguir
reverter a crise e restabelecer a harmonia da situação inicial. Fora do espaço-tempo
onde se davam as lutas do herói contra os obstáculos que surgiam, nada de
narrativamente importante acontecia e nenhuma referência espacial e/ou temporal
em relação aos elementos que iniciaram a jornada –a noiva seqüestrada, a fortuna
roubada etc.- era levada em consideração. Fossem os obstáculos dez ou mil,
durasse a jornada do herói muito ou pouco, no exterior dos mundos em que isto
tudo acontecia, o tempo estava congelado:
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the crucial point to note about the adventures in a greek romance is that
they “leave no trace” (FTC, 94)38. They affect nothing, and, for all the
difference they make, might just as well not have happened at all. If there
had been no obstacles, if the hero and heroine had married as soon as they
fell in love, nothing would have been any different for them in the end,
although, of course, we wouldn’t have a novel (Morson, 1997: 377).
Os RPGs atuais, em sua implementação de uma narrativa que serve, quando muito,
de suporte semiótico para uma rotina de atividades executadas ao longo de um
percurso espacial, reproduzem até certo ponto esta mesma dinâmica. Nestes jogos,
um evento dramático é introduzido no começo do game, desequilibrando uma
situação de outra forma harmônica, provendo o protagonista/interator de uma
motivação central para o início de sua jornada. A progressão da narrativa aí
começada segue de nível em nível, mundos espaço-temporais que funcionam, em
relação aos personagens e eventos, de maneira análoga às terras estrangeiras
anônimas e autônomas do romance grego de aventura. As ações do herói são
reduzidas ao movimento forçado através do espaço –fuga, perseguição, caçadas-,
uma categoria de atividades plenamente reproduzível pelos RPGs e que constituem
justamente seu grande atrativo como jogo eletrônico39. Entre um nível e outro,
quase nada há. Eles tendem -cada vez mais e graças ao aumento da capacidade dos
chips e das mídias de armazenamento- a ser ligados, como no caso de Tomb
Raider, por exemplo, por breves segmentos de animação 3D, pré-renderizados, que
usam a linguagem cinematográfica para atualizar o status do objetivo dramático
maior, sem, no entanto, relacionar diretamente os níveis entre si.
The entire action of the greek romance (…) takes place in “an extra
temporal hiatus between the two moments in biographical time” (FTC: 90).
(…) There is no reason why the adventures in a given work could not have
happened in a different order, in as much as none of them change anything
in the protagonists and their world. (…) Time in the greek novel is
“reversible” (Morson, 1997: 377-378).
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Esta notação do texto original se refere à obra de Bakhtin de onde a citação em questão foi
retirada, neste caso, de Forms of time and of the chronotope, na página 94. Esta obra consta na
bibliografia: Bakhtin, 1981.
39
O que explica, por exemplo, a concentração, ao menos aparente, de recursos e tempo na criação
de dinâmicas de jogo mais atraentes, do que, por exemplo, em sofisticação narrativa.
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O quadro narrativo maior, aquele em que se encontra realmente inscrito o objetivo
dramático, importa ainda muito pouco e tende a ser tão linear quanto a mais
canônica das narrativas cinematográficas. Com o trunfo de poder ter seu enredo
“interativo”, uma vez que acessado por cursos que variam, a fabula do video game
permite, quando muito, dois ou três finais diferentes e auto-excludentes: a vitória, a
derrota e talvez uma terceira variante, como a que é encontrada, por exemplo, no
game Myst, que, aliás, é mais interessante do que as duas outras mais ortodoxas.
Assim, o que conta é a experiência dentro dos níveis, que é reduzida às ações mais
identificadas com o ato de jogar e que, por reproduzir o mais diretamente possível
as ações e motivações do interator, tende a repercutir num alto potencial de
agenciamento. Atividades como escapar de um inimigo, matar para não morrer,
vencer a luta contra o dragão, ser mais rápido para vencer uma corrida são
elementares não apenas no que diz respeito à sua implementação na dinâmica do
game, mas também e sobretudo, em que é possível, através delas, criar com maior
eficiência o estreitamento dos laços motivacionais entre interator e personagem.
Diante de uma situação de vida ou morte, qualquer um tende a buscar a saída que
lhe preserve a vida e, assim, interator e protagonista, impulsionados por um
instinto de sobrevivência que é o mais universal possível em termos de intenção
dramática, conseguem, finalmente, ser um só herói. Com base em atividades
triviais, já envolventes por definição, a movimentação do interator pelo espaço do
jogo cria uma seqüência temporal, forjando um enredo através do qual, quando
muito, comprova-se uma história latente sob a estrutura de jogo. Numa dimensão
temporal quase inexistente, exceto em momentos específicos, é estabelecida uma
sensação de reversibilidade, manifesta no fato de que o caminho interno pelo qual
se vencem os obstáculos importa pouco para a história, sobressaindo-se apenas o
termo final de cada embate, a vitória –que levará o interator/herói adiante na
jornada- ou a derrota, que custará ao personagem a vida e, ao interator, o
recomeço no jogo do último ponto em que foi salvo. Tanto isto parece ser o caso
que é comum para um interator, entre as idas e vindas, mortes e recomeços
presentes no RPG padrão, sentir-se confuso sem ter como inferir se determinada
atividade narrativa foi ou não cumprida: é muito difícil saber, pela situação do
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mundo, se um determinado tesouro já foi ou não achado, uma vez que a posse do
item em questão não desencadeia mudanças marcantes no mundo em si.
As únicas coisas que tendem a criar uma cadeia causal mais necessária, e até a
transcender a autonomia entre os níveis, são os tesouros obtidos num nível e que
servirão para abrir algum caminho ou viabilizar algum prêmio num nível mais
adiante.
Because there is really only room for a continuum that diverts occasionally,
each scene is constructed as the means to progress to the next, and as such
becomes constructed within a model where progression into another scene
can not occur until certain tasks have been fulfilled -the golden key effect.
(…) This device is important in tying down the character to any narrative
obligations or design agendas at work within the game (Oliver, 2001: 3).
A rigor, não há relação causal entre um nível e outro, mas pode haver a
necessidade de se adquirir um determinado item num nível para que se possa
seguir adiante. Assim, o jogo tornará impossível a progressão sem que o item tenha
sido adquirido. Uma maneira de suprir o jogo de multi-linearidade, diante do
sucesso ou fracasso no cumprimento de certas atividades narrativas, seria tentar
implementar o tipo de estrutura modular como aquela descrita por Vladimir Propp
para o conto fantástico40 russo e que, de modo geral, guarda semelhanças com o
romance grego de aventura. Neste tipo de estrutura, módulos de diferentes funções
narrativas se agregam com alguma autonomia, possibilitando histórias ligeiramente
diferentes, a depender do desfecho de determinadas ações. A morfologia do conto
popular, da forma como foi organizada por Propp, assim como outros estudos
arquetípicos acerca de narrativas ancestrais, poderiam ser utilizados para criar, no
universo do game de personagem, um tipo de narrativa cujos mundos/níveis
funcionassem como módulos complementares, permitindo, assim, uma riqueza
narrativa bem maior do que aquela existente atualmente41. Infelizmente, o número
40

Ver Propp, 1984.
Apesar de enormes progressos, grandes grupos, que desenvolviam ambiciosos projetos para as
narrativas no mundo do game ainda não nos brindaram com avanços memoráveis na criação de
dinâmicas narrativas complexas, e ainda assim participativas. Grupos como, por exemplo, o Oz,
liderado por Joseph Bates, na universidade Carneggie-Mellon, nos EUA, depois de anos divulgando
experimentos e propósitos, saiu do olhar da mídia sem ter apresentado nenhum feito cuja
41
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de combinações possíveis criadas ao ser introduzido um número mínimo de
variáveis é grande o suficiente para que seja ainda muito difícil implementar este
grau de multi-linearidade que, de mais a mais, ainda está longe de representar algo
extremamente livre, pelo menos se ainda for constituída de níveis autônomos,
ligados entre si por uma ou outra relação morfológica.
Mesmo mantendo uma fabula essencialmente linear e tentando implementar seu
potencial imersivo através de atividades menos dramáticas, em si, do que aquelas
levadas adiante pelo personagem do filme canônico, é preciso levar em
consideração que os RPGs proporcionam momentos de interessante agenciamento.
Valendo-se da implementação de uma dinâmica de jogo criativa, orgânica e em
razoável equilíbrio no binômio facilidade-dificuldade de operação, na medida em
que introduzem elementos narrativos, mesmo que através de procedimentos mais
relacionados ao cinema do que ao game, os RPGs demonstram o real potencial
existente no agenciamento do interator através de um personagem numa jornada.
Numa categoria de jogos cujo interesse principal foi muito mais o de criar a
sensação de imersão num universo espaço-temporal –premissa para aquele entrar
no filme- e não, necessariamente, a implementação de uma história completamente
aberta, os caminhos para elevar a complexidade da experiência no jogo talvez não
estejam essencialmente relacionados à multiplicação de linhas narrativas. Se o
trunfo deste formato é a possibilidade da maior identificação, através da
participação, entre interator e protagonista, então talvez seja possível implementar,
em vez de maneiras de proteger uma possivelmente arbitrária estrutura dramática,
formas de circunscrever a motivação do interator, de modo que se aproxime
daquela que, através do protagonista, pode levá-lo a experiências interessantes e a
história, ainda que linear, talvez adiante.

repercussão possa ser percebida no universo dos games. É bem verdade que, sob a mais típica
lógica capitalista, os líderes do grupo abandonaram a pesquisa institucional e montaram sua própria
empresa, hoje especializada em agentes inteligentes específicos, vendidos sob encomenda.
Contudo, as audaciosas idéias do grupo que propôs o conceito de "agentes verossímeis" ainda não
vingaram. Pelo menos não aos olhos do público.

80

SHENMUE E A SOFISTICAÇÃO DO CRONOTOPO
O video game Shenmue é a jornada de Ryo Hazuki, um jovem habitante de um
pequeno vilarejo japonês, em busca de resolver o mistério em torno do assassinato
de seu pai por um gangster chinês. Ao contrário de jogos pertencentes ao gênero
do RPG em sua forma mais restrita, não apenas Shenmue sai do contexto vinculado
somente ao conto maravilhoso –embora não se possa chamá-lo exatamente de
realista-, como também torna clara a pretensão de transformar o jogar em algo
além de uma rotina cheia de atividades, sob a desculpa de um objetivo dramático
que serve muito mais como pano de fundo do que como elemento de real
motivação, formato adotado por boa parte dos RPGs.
A premissa dramática do mundo ficcional de Shenmue é introduzida ao interator no
começo do jogo, através de um segmento de animação em computação gráfica,
não-participativo e a que se costuma chamar tecnicamente de Full Motion Video
(FMV). No vídeo, vemos o jovem Ryo presenciar a agonia e a morte de seu pai,
Iwao Hazuki, por um misterioso chinês, o gangster Lan Di. Este foi à casa da
família Hazuki em busca de um precioso objeto, o espelho mágico Phoenix, do
qual tomou posse ao derrotar Iwao e o qual pretende utilizar para um fim ainda
desconhecido. Tendo sido incapaz de evitar o assassinato de seu pai, Ryo toma
como meta para si a resolução do mistério em torno do episódio e a vingança
contra Lan Di. A ocorrência do evento, que perturba a estabilidade no mundo
inicial da história, estabelece o objetivo dramático do protagonista operado pelo
interator, e é com este objetivo geral em mente -e com objetivos menores a ele
subordinados - que o interator dará corpo ao protagonista Ryo, um herói em uma
jornada dramática.

A narrativa no espaço unificado
Após o estabelecimento do evento que inicia o conflito, o interator finalmente é
introduzido ao mundo da história, corporificado em Ryo, o jovem protagonista. O
primeiro passo para concretizar essa imersão é uma primeira exploração do
ambiente ao qual o interator foi introduzido: a casa da família Hazuki. E já a partir
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deste primeiro momento, é possível começar a compreender o gesto de Yu Suzuki,
designer do game, ao batizar seu jogo sob um novo gênero chamado de FREE, ou
Full Reactive Eyes Entertainement: em Shenmue, praticamente tudo ao alcance da
vista existe em si e carrega a premissa de poder ser utilizado no jogo.
Ao contrário dos games de personagem mais ortodoxos, a organização espacial de
Shenmue se aproxima daquela implementada pelos jogos de simulação, ao invés da
estrutura linear de níveis autônomos, como em Tomb Raider, por exemplo. Em
Shenmue, o centro do universo espacial –para o jovem Ryo- é a cidade de
Yamanose, onde se encontra sua casa e para a qual volta praticamente todas as
noites. Pouco distante de Yamanose, há algumas outras vilas, que Ryo percorre
diariamente, em sua busca pela resolução do enigma. Separadas entre si,
claramente, apenas por impedimentos técnicos e conectadas por uma transição
explicitamente emprestada da linguagem cinematográfica –fade-out e fade-in- as
cidades do jogo formam um todo unificado, dentro do qual se desenvolve a busca
de Ryo. Ao longo do jogo, o universo espacial se estende, incluindo algumas vilas
mais distantes –e uma verdadeira viagem, no segundo game da série, Shenmue 2sem em nenhum momento chegar a ser parecido com a estrutura do RPG canônico.
A narrativa em Shenmue, contudo, não é menos linear que a do mais mundano dos
RPGs. O fato mesmo de que o objetivo dramático do protagonista Ryo é descobrir
a história por trás de fatos passados deixa isto mais claro. Assim, durante o
percurso do jogo, a maior interferência de Ryo ainda não chegará a afetar os
acontecimentos que dão sentido à morte de seu pai e o que constitui o enredo do
jogo são as ações executadas pelo interator, através do protagonista, buscando
descobrir as explicações para estes fatos. Apesar disto, Shenmue é um jogo com
franca pretensão narrativa e embora pareça contraditória a instituição de um nível
narrativo num plano para além da interferência do jogador, o que isto acaba por
proporcionar ao jogo, desde o primeiro momento, é uma motivação global para
protagonista e interator, em sua jornada pelo mundo. Esta motivação global, mais
sofisticada que a da maioria dos RPGs, se fragmenta em pequenos objetivos a
curto ou médio prazo, introduzidos por diferentes mecanismos, que tentam guiar os
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caminhos de Ryo pelo mundo ficcional. Além desta clara pretensão narrativa, a
marca principal do jogo é a tentativa de implementá-lo num grau de complexidade
nunca antes observado em jogos de personagem: o mundo de Shenmue é
extremamente sofisticado e não apenas quebra com a tradição da construção de
níveis autônomos análogos ao do cronotopo do romance de aventura. Em
Shenmue, o mundo está lá, à completa revelia de Ryo e do interator e, numa
inversão do cronotopo habitual dos RPGs, espaço e tempo se realizam para aquém
e além de seus atores principais.
É notável a tentativa de se desenhar o mundo de Shenmue sob o signo de uma
vivência análoga à do estar no mundo experimentado cotidianamente por nós, no
que diz respeito à implementação de um mundo verossímil. Nesta empreitada, os
designers do jogo criaram um universo em que quase tudo existe como existiria se
fosse real: o telefone liga, as máquinas de refrigerante vendem refrigerante, as
pessoas na ruas respondem a indagações, as portas se fecham e se abrem, as
pessoas gastam dinheiro, esbarram umas nas outras, moram em suas casas, têm as
suas vidas. Mais ainda, o tempo, no mundo de Shenmue, segue inexoravelmente
seu curso: o sol se levanta e se põe, as pessoas param para almoçar, dormem e
acordam e tudo à revelia da intenção do protagonista. Assim, depois de um
pequeno período de adaptação ao jogo, o interator descobre, efetivamente, que a
premissa de estar no mundo, anterior a qualquer grau narrativo, deu um grande
passo rumo à plena realização. Em Shenmue, é plenamente possível gastar os dias
fazendo absolutamente nada, apenas estando. Com isto, chegamos muito mais
perto do estabelecimento da condição essencial para que um game de personagem
possa alcançar um grau narrativo satisfatório. Antes de qualquer coisa, isto
depende do mais orgânico e premeditado ato de pertencer a um mundo, de caber
num espaço-tempo que implica e é implicado pelo ato de ser e de estar do
protagonista/interator no seu tecido, e a partir do qual uma narrativa tem chances
de emergir, como se fosse a única coisa possível de acontecer.
Este fundamento, condição sine qua non para a existência de uma história que não
se force ao interator de maneira arbitrária, nos parece análogo à existência do nível
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da fabula do cinema canônico, da maneira mais unificada e orgânica possível e da
qual, idealmente, o enredo não seria mais do que um indício pelo qual se pode
inferir sua complexidade. No game, a concepção dessa fabula ao qual o enredo
remete deve ser, até certo ponto, materializada na própria construção do mundo em
que se dá o jogo. Esta construção deve prever não apenas as premissas da
narrativa, mas, antes de qualquer outra coisa, um mundo que realmente a comporte
fisicamente, que possa ao menos tentar dar aos eventos o caráter de necessidade e
probabilidade que caracterizam a narrativa dramática. Ou, em outras palavras: o
desenrolar de um enredo envolvente já está incluído na materialização mesma do
universo diegético da narrativa, no que diz respeito à implementação de sua lógica
temporal, espacial e à complexidade dos seus personagens.
No que diz respeito à construção de um mundo, sob o aspecto espacial, Shenmue
talvez entre mesmo para a futura história do game como tendo estabelecido algo
próximo ao grau zero da espacialidade canônica42, por assim dizer. Percorrer sua
geografia pelos passos de Ryo é o que há de mais sofisticado em termos de
imersão espacial no terreno do RPG ainda veiculado através de uma tela plana. A
mera suposição do transporte deste universo espacial para uma interface de
imersão total insinua possibilidades realmente atraentes, dado o grau de detalhe
implementado em S h e n m u e . Muito para além do detalhe, contudo, é a
concretização do "active creation of believe", à qual já nos referimos
anteriormente, que faz a grande diferença:
it is the experience of using the objects and seeing them work as they are
supposed to in our hands that creates the feeling of being a part of the (…)
world. (…) Our successful engagement with these enticing objects makes for
a little feedback loop that urges us on to more engagement, which leads to
more belief (Murray, 2000: 112).
Se nisto está o que há de mais caro mesmo ao mais ordinário dos games, por
definição, o universo de Shenmue leva a propriedade às últimas conseqüências.
Neste jogo, não apenas os objetos relevantes para a história estão organicamente
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inseridos no mundo: num nível anterior ao enredo, como implementação física da
dimensão da fabula, diversos objetos, que poderão passar incólumes pelas atitudes
do interator, também pertencem organicamente ao mundo ficcional. Assim, criam
a sensação de que se pode aplicar, ao mundo do jogo, o mesmo tipo de senso
comum que rege nossa vivência cotidiana no mundo presencial, o que nos parece
instituir um novo patamar de verossimilhança. Para além do extremo detalhe
visual, esse sentido de realidade está intimamente ligado à existência das coisas à
revelia das intenções do interator: “‘reality’ is that which displays intractability
and intransigence relative to our will” (Benedikt apud Ryan, 2001: 56). Como já
apontamos, esta criação deste efeito de realidade, pedra fundamental para o estar
no mundo do game, depende menos de um aparato de imersão total, do que de uma
gramática de relações entre interator corporificado e objetos do mundo. Incluindose aí o próprio espaço em si, como entidade que contém e relaciona os objetos, e
também o tempo, como eixo ao longo do qual as ações se organizam, Shenmue
acaba por tornar-se marco inagural da construção mínima do espaço do game para
que possa almejar o vôo mais alto de nos fazer entrar no filme.

A UNIDADE DE AÇÃO E A COMPLEXIDADE MOTIVACIONAL
Nos RPGs de aventura, o começo e o final da jornada poderiam ser reunidos sem
maiores problemas, uma vez que as atividades executadas pelo personagem, em
cada um dos níveis, não mudam sua natureza, não o fazem refletir sobre seu estado
no mundo e visam apenas cumprir um percurso para restabelecer a harmonia de
uma situação inicial da qual, se pudesse optar, jamais teria saído. Embora fosse
estabelecido um objetivo para o protagonista, narrativamente, começo e fim do
RPG de aventura são duas pontas de uma mesma linha imutável pela qual o herói
passa sem carregar marca. Shenmue, ao contrário, tenta fazer de sua natureza a de
uma jornada interior do personagem, na qual valores serão questionados na busca
pela resolução de um enigma maior. Embora busque a vingança pela morte do pai,
insinua-se, no game, uma dimensão épica que não comporta apenas um percurso
42

Algo semelhante aO Nascimento de uma Nação da era do game, quem sabe, dando um
importante passo adiante na construção espacial mais complexa do que a de seus parentes
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espacial. Esta configuração do jogo parece querer, de fato, elevar o grau de
subjetividade de seu protagonista, atrelando a ele, à sua jornada, contornos de um
arco de crescimento psicológico ao longo do jogo, num conceito de narrativa
aparentado do filme americano. Ou pelo menos em tese.
Realizada a premissa da unidade espacial, a existência de uma motivação global
clara e de maior complexidade por parte do protagonista, em Shenmue, parece
querer inaugurar para o jogo de personagem algo que se assemelha a uma tentativa
de reaproximar a narrativa do game da unidade de ação posta em prática pelo
filme canônico, como descreve Kristin Thompson:
all the incidents of the story must be made to cluster about a single central
animating idea. One purpose must be seen to run throughout the whole
series of incidents. If there are two series of incidents, they must be so
woven together that, at the end of the story, it will be evident that one could
not have taken place without the other. This constitutes the unity of action
(1988: 163).
Desta forma, mesmo se desenvolvendo através da costura entre diversos objetivos
menores, a curto prazo, é a busca pela verdade sobre a morte do pai o que unifica a
experiência narrativa em Shenmue, inclusive porque, ao contrário dos já descritos
RPGs mais ortodoxos, há bem menos embates físicos para levar adiante a trama.
As lutas são, em Shenmue, um dos aspectos que mais o aproxima dos RPGs do
gênero restrito, uma vez que uma das formas de crescimento do personagem de
Ryo no jogo é através do aumento de suas habilidades como lutador. Assim, além
da prática diária, com seu amigo Fuku-San e das lutas nas quais eventualmente se
envolve, a aquisição de pequenos pergaminhos que descrevem golpes específicos
contribui para fazer caminhar a mudança de Ryo.
De todo modo, a estrutura narrativa do jogo se apresenta na forma de pequenos
objetivos a curto prazo, que vão sendo gerenciados pelas relações de Ryo com os
demais integrantes do mundo ficcional. No começo do jogo, por exemplo, ao
chegar à vila de Yamanose e entrar em diálogo com alguns dos habitantes, Ryo
estruturados em níveis autônomos.
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descobre que, no dia do assassinato de seu pai, foram vistos estranhos pela cidade.
Depois de andar de um lado para o outro, colhendo informações com diversas
pessoas, Ryo descobre uma pista sobre a origem do misterioso chinês, uma
associação secreta que atende pelo nome de Three Blades (Três Lâminas). Os
próximos dois ou três dias da vida de Ryo serão gastos conectando uma teia de
pessoas capazes de lhe prover de pistas reveladoras sobre a morte de seu pai. Esse
percurso será entrecortado pela aparição de um ou outro personagem e por
pequenos eventos narrativos a que o próprio jogo se refere como Quick Time
Events (QTEs)43. Numa transição interessante e fluida entre dois modos de
participação, o jogo introduz elementos narrativos sem privar o interator de sua
presença no mundo do game. Ao contrário, em relação a boa parte das ações
empreendidas por ele, um QTE pode ser até bem mais exigente, embora sua
dinâmica tenha um nível de arbitrariedade bem mais alto que a movimentação
casual do jogador. Num QTE, o sistema toma as rédeas do jogo por alguns
instantes, criando para o protagonista uma situação em que terá que reagir com
prontidão, obedecendo ao comando de pressionar uma combinação de teclas do
joystick, na hora e na seqüência em que aparecem na tela do jogo. Assim como os
ocasionais FMVs que surgem para introduzir novos personagens e/ou elementos
narrativos, os QTEs movem a trama adiante. Tanto por seu alto grau de convenção,
no que diz respeito à operação do jogo, como por sua função narrativa, na maior
parte das vezes, caso o interator não obtenha sucesso em sua execução, o próprio
jogo se encarregará de fazer voltar o tempo e repetir o evento para que o interator
possa, desta vez, cumpri-lo com êxito.
Desta maneira, grande parte do jogar em Shenmue está constituído pelo simples
percurso espaço-temporal de Ryo através dos dias e das vilas, caçando, quase que
literalmente, pistas e informações que possam lhe impulsionar adiante. A forma
como o interator entra em diálogo com os demais habitantes do mundo virtual é a
raiz dos problemas do jogo: ao se aproximar de algum personagem com quem
possa dialogar, é apresentado, na tela, um comando que corresponde a uma tecla
específica do joystick, relacionada exclusivamente a esta função. Ao acionar a
43

Numa tradução livre, podem ser chamados de Eventos de Agilidade.
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tecla, Ryo e os personagens entram, fala a fala, num diálogo automático em que a
única interferência possível ao interator é acionar cada fala de Ryo, para que seja
respondida pelo outro personagem. O conteúdo do diálogo, tanto da parte de Ryo,
quanto do personagem controlado pelo sistema, varia de acordo com o contexto
narrativo, mas, até determinado nível, está pré-estabelecido, o que gera uma das
mais irritantes falhas do jogo. Ao tirar da mão do interator o controle da intenção
do diálogo de seu personagem, o game começa a abrir um verdadeiro vale entre as
motivações de um e de outro. E uma vez que, em Shenmue, a fabula, ao elevar o
grau de abstração que compõe as motivações de Ryo, estabeleceu ao protagonista
ações e motivações de difícil implementação através de ações mais elementares,
acaba por criar-se no jogo um paradoxo dificilmente reconciliável, gerando enorme
desencontro entre o que quer Ryo e o que tenta fazer o interator, perdido numa teia
arbitrária de causalidade.
Um campo em que a motivação do interator e do personagem parece
completamente desencontrada é no núcleo narrativo que inclui a personagem de
Nozomi, uma jovem apaixonada por nosso protagonista e que cruza o jogo inteiro
tentando chamar sua atenção. Em um determinado momento do game, Ryo recebe,
ao chegar em casa, uma mensagem de Nozomi, que quer encontrá-lo no parque da
cidade. Ao encontrá-la, é disparado um vídeo em que Nozomi revela as intenções
de seu pai, de se mudar com a família para outro continente. Nozomi, ao que
parece, sofre antecipadamente pela separação de Ryo, e revela ao protagonista seu
destino, quem sabe na esperança de que nosso herói tente impedi-lo. Findo o vídeo,
não há reação de Ryo e, em relação a Nozomi, o interator fica de mãos atadas:
mesmo que tenha a intenção de responder a suas investidas, seja como for, nem
personagem e nem avatar, no que diz respeito a suas habilidades físicas,
respondem. Não há o comando beijar no jogo, e mesmo se deixando de lado
qualquer incursão por esse terreno, a personagem de Nozomi acaba sem nenhuma
função narrativa maior, pois a única influência que poderia ter diante do universo
emocional de Ryo restringe-se, pelo que se pode perceber, à psiquê do próprio
interator. Ryo, neste aspecto, se comporta como um verdadeiro boneco inanimado,
e ao interator cabe, no máximo, ignorar este fato.
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Este é um dos episódio do jogo que mais claramente revela a contradição que foi
criada na tentativa de se estabelecer um nível maior de complexidade narrativa,
sem que houvessem sido resolvidas questões de linguagem, fruto ou não de
impedimentos tecnológicos44. À nossa mente, vem, novamente, o caso do primeiro
cinema. Quanto tempo não se passou revolvendo em torno da mesma dinâmica
narrativa, a do filme de perseguição, até que procedimentos de linguagem mais
sofisticados dessem conta de um grau narrativo mais elevado? Como nos aponta
Flávia Cesarino Costa, comentando acerca de filmes do primeiro cinema,
quem assiste hoje a The Eviction (Hepworth, 1904) apenas uma vez terá
dificuldade para distinguir entre os despejados e a polícia. O
distanciamento mantido pela câmera dos primeiros filmes impedia que se
tivesse acesso ao rosto dos atores, dificultando a individualização ou a
caracterização psicológica, isto é, a sua personalização (1995: 98).
No caso de Shenmue, um jogo que assumidamente quis propor outro patamar
narrativo para a categoria, há vários momentos em que é difícil distinguir as
coisas. Em diversos momentos, é difícil até mesmo compreender a motivação que
o sistema do jogo tenta imprimir e informações providas por um personagem,
arbitrárias demais para poderem ser interpretadas pelo interator, acabam
impulsionando longos momentos em que Ryo e seu corpo vagam a esmo pelo
tempo-espaço do jogo, simplesmente por não saber bem o que fazer.
Num momento determinado do jogo, em que Ryo, já trabalhando no porto, é
informado por um colega que os integrantes da Mad Angels -gangue supostamente
associada ao misterioso chinês Lan Di- devem se reunir no começo da noite, em
algum lugar do cais que ainda não se conhece. Não apenas o interator tem que,
literalmente, esperar passar o tempo que separa o fim do turno de trabalho do
começo da noite45, como precisa ir perguntando a praticamente todos os que
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No caso de Shenmue, a implementação de diálogos, da forma como foi feita, é uma clara tentativa
de contornar a limitação técnica ainda vigente no mundo do game da geração de falas em tempo
real.
45
O tempo, em Shenmue, é contínuo e funciona numa relação de 12 minutos de tempo real, para um
minuto de tempo do mundo ficcional. Ou, mais simplesmente, a cada cinco minutos dos nossos,
uma hora se passa para Ryo. Por experiência própria, é possível dizer, de maneira cabal: esses cinco
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cruzam seu caminho por informações sobre o evento. Se no mundo presencial, em
que somos donos de nossa própria intensionalidade, isto já é um bocado entediante,
num mundo em que, por definição, nossas habilidades estão diminuídas, isto chega
a ser insuportavelmente chato. E, de fato, só depois de muito perguntar, o interator
consegue alguma informação útil que, para nossa decepção, apenas impulsiona
uma nova busca.
Parece-nos claro que S h e n m u e , na louvável tentativa dar um salto em
complexidade narrativa, pára no meio do caminho entre imersão e participação, em
alguns momentos, sofrendo o pior dos dois mundos. Ao implementar um universo
cujo cronotopo, análogo ao do mundo real, não impele o personagem ou o interior
a nenhum caminho específico, o game dá o primeiro passo para a criação de uma
narrativa complexa, que navegue além da jornada linear implementada pelos RPGs
ortodoxos. Contudo, na falta de expedientes de linguagem que possam suprir o
conjunto dramático de intensionalidade, a mesma arma que lhe presenteia um
mundo espacial complexo, acaba por transcriar para o mundo ficcional apenas o
lado menos interessante da realidade. Encurralado entre um realismo entediante e
um drama que não emerge, Shenmue nos apresenta caminhos, só que muito mais
pelo que não conseguiu fazer, do que por seus êxitos. Que sirvam, então, de
laboratório para o próximo game da série –cujo segundo episódio já buscou
resolver as piores falhas do primeiro- para que, quem sabe, consiga unir o
potencial imersivo de Shenmue I à máxima cumplicidade de motivações entre
personagem e interator.

minutos podem “durar uma vida” quando não se tem nada de relevante a fazer! Na tentativa de
reduzir o tédio do personagem e –sobretudo- o do interator, os designers providenciaram algumas
atividades através das quais se pode passar o tempo, no sentido mundano da coisa. Assim, o mundo
de Shenmue é provido de bares e salões de jogos onde, mediante o gasto de algumas moedas, se
pode jogar games e ouvir músicas de juke boxes, enquanto nada de melhor acontece.
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BLACK & WHITE: O DEMIURGO COMO PERSONAGEM

Black & White leva o gênero do God Game às últimas conseqüências: para além da
posição de demiurgo de um universo simulado, comum a todos os integrantes do
gênero, neste game, o interator joga no papel de um deus, literalmente. Ao início
de Black & White, o interator é introduzido ao cenário que justificará sua posição
divina: um FMV mostra um pequeno episódio em que esse deus salvou a vida do
filho de um casal que, muito grato, apresentou sua aldeia à poderosa entidade.
Desde o referido milagre, os habitantes da comunidade passaram a acreditar no seu
poder, mas só depende do interator fazer com que a fé desses aldeões aumente. E
esta é sua missão dramática no mundo de Black & White: cativar mais e mais fiéis,
para que seu poder divino aumente e que possa dominar cada vez uma maior parte
do mundo. Nesta empreitada, o interator poderá adotar a posição de um deus
benevolente, que cobre de bençãos seus fiéis, fazendo com que o louvem com cada
vez maior fervor, ou pode, ao contrário, tiranizá-los, fazendo com que se curvem a
seu poder através da fúria divina. Fazendo jus à sua arquitetura sistêmica, o mundo
simulado que o interator governa irá refletir, com o tempo e em diferentes
aspectos, a inclinação de sua tutela: um mundo alegre e cheio de vida tende a
brotar das mãos de um deus benevolente e, ao contrário, da fúria divina só pode
brotar um mundo soturno e frio. Cabe somente ao interator escolher que tipo de
deus prefere ser. Para exercer seu divino poder, deus contará com a prática de
milagres bons ou maus e também com a representação terrena de uma Criatura,
uma espécie de animal de estimação que habita o plano mundano, representando,
através do que aprendeu com deus, seu poder entre os aldeões.
Black & White, em sua estrutura múltipla, consegue propor dinâmicas de jogo que
se referem aos dois universos mais gerais de agenciamento: de um lado, o interator
é um controlador de propriedades do mundo simulado, podendo interferir e
gerenciar elementos cuja interação produzirá efeitos sistêmicos no mundo; de
outro, o interator perde a posição neutra identificada somente com o sistema e se
torna personagem, passando a ter suas atitudes não apenas reconhecidas pelos
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habitantes do mundo, como também devidamente julgadas, temidas ou louvadas.
Sendo, contudo, um jogo extremamente inovador, Black & White vai além e
também consegue propor duas outras formas de agenciamento: como personagem,
além de ser reconhecido e respeitado por seus devotos, participa de batalhas com
outros deuses, fazendo uso de dinâmicas bem mais ágeis; como deus, participa da
criação e eterno cuidado de sua Criatura, ensinando-a parte de suas habilidades,
assim como sua inclinação ética, para que possa representá-lo devidamente no
plano terreno. Nessa multiplicidade de formas de agenciamento, Black & White
trilha caminhos diversos em busca de estabelecer um grau narrativo mais
complexo do que o implementado pelos representantes do gênero concorrente –os
RPGs- como também por seus próprios pares, os outros Sims. Fazendo isso, propõe
caminhos diversos para a concretização daquele sonhado entrar no filme, usando
com maior plenitude o que há de mais caro ao novo meio, o alto grau de
envolvimento possibilitado pelas quatro características que definem o digital como
“procedimental, participativo, espacial e enciclopédico” (Murray, 2000: 71).

O CÉU E A TERRA: MODOS DE AGENCIAMENTO EM BLACK &
WHITE
Se repararmos bem, os modos de participação propostos por Black & White
percorrem o espectro do agenciamento narrativo de uma ponta à outra: ora o
interator é o controlador de propriedades de um mundo simulado, ora é
personagem quase ordinário, na batalha entre iguais com outros deuses, ora é uma
entidade divina, porém antropomorfizada pelos aldeões, e ora é quase humano,
porém com poderes divinos, em sua relação com a Criatura. Ou, como aponta uma
matéria do site GameSpot, Black & White é um RPG, mas é também: “1) a god
game, 2) an experiment in artificial life, 3) a strategy game, 4) the world’s most
surreal online-chat program, and 5) an experience that evolves into an expression
of who you are” (Gamespot, 2000). Nesse trânsito entre modalidades, prazeres
diversos são proporcionados ao interator, em diferentes graus narrativos,
participativos e imersivos.
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O Demiurgo e seus devotos
Embora esteja plenamente claro que o interator é um personagem no mundo do
ficcional, reconhecido como tal por seus entes, o que define Black & White como
jogo é sua dimensão de simulação: grande parte do jogar em Black & White está
bem mais próxima dos God Games mais ortodoxos do que de qualquer RPG. Tudo
mais parte daí e boa parte do que se tem que aprender para que seja possível
exercer esse papel dramático de deus no jogo diz respeito ao gerenciamento do
mundo simulado. Assim, logo no começo do de Black & White, o interator é
apresentado a dois meta-personagens -se assim os podemos chamar-, que se farão
presentes em vários momentos ao longo do game, cumprindo a função de ajudar o
interator em sua estada no mundo. Os dois personagens, que não existem para
ninguém mais além do interator, vêm na forma de consciência boa e consciência
má ou, de acordo com seus nomes no jogo, Black e White -Preto e Branco- numa
analogia pouco politicamente correta aos dois extremos éticos que podem ser
adotados pelo interator. Branco e Preto aparecem pela primeira vez no jogo para
dar ao interator comandos básicos através dos quais pode estar no mundo –pois,
mesmo como demiurgo, ele está no meio de nós e é sempre incluído no espaço do
jogo. Contudo, permanecerão por perto ao longo de toda a experiência, aparecendo
de vez em quando e provendo o interator de conselhos sobre como agir em
determinadas situações. Cada um dá ao interator os conselhos que lhe cabem e,
assim, sobretudo no começo da experiência, o interator vai sendo apresentado
pelos personagens a maneiras de agir no mundo ficcional, tanto sob
posicionamento ético “bom”, quanto sob um posicionamento “mau”.
No começo do jogo, o mundo é um cenário idílico, um punhado de ilhas habitadas
por uns poucos humanos. O interator ganha um naco desse mundo, sobre o qual
pode exercer poderes. Seu objetivo é conquistar o maior número de devotos,
ampliando os limites de seu reino na terra, para que consiga, em proporção direta à
fé que lhe depositam, ter cada vez mais poder. Como demiurgo, pouco pode
interferir no livre arbítrio dos habitantes do mundo. O que esse deus pode, de fato,
fazer é gerenciar uma série de propriedades da simulação, para que suas
conseqüências possam, estas sim, moldar a vida de seus devotos para o melhor ou
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para o pior. Assim, é possível promover milagres que façam chover sobre a
lavoura da comunidade, que façam cair maná do céu para alimentá-los, que lhes
providencie meios de construir infra-estrutura como casas, depósitos de comida e
inclusive o templo dentro do qual louvarão a seu deus. Há também milagres mais
complexos, os quais o interator aprenderá ao longo do jogo. Todas estas ações são
executadas através da mais transparente das interfaces: deus, no mundo de Black &
White, vê em câmera subjetiva e é representado por uma mão, cujo toque divino
profere milagres. Boa parte do jogo consiste em gerenciar o mundo que lhe
pertence e, logo, a inclinação ética que o interator escolher irá se manifestar aí.
Como num clássico game de simulação, um software toy, muito mais que um jogo,
propriamente, a brincadeira consiste em tentar inferir, pelos resultados que o
mundo aparente, a lógica mesma do sistema implantado por detrás do mundo
físico, a dinâmica da simulação que rege o universo diegético, sua estrutura,
organização e processos. Contudo, ao contrário de games como SimCity, as ações
do interator/demiurgo têm implicação ética: em última instância, como quer o
designer Peter Molyneux, o mundo se tornará o espelho de seu deus. A maldade
perpetrada pelo interator se deixará transparecer por uma geografia inóspita,
escura, com fissuras vulcânicas. A bondade e benevolência transformam o mundo
num espaço semelhante ao dos contos-de-fada. É uma interessante brincadeira com
parâmetros éticos, uma vez que é possível infringir toda sorte de sofrimento aos
aldeões, que demonstrarão, em relação ao deus, pavor, tristeza, apatia,
agressividade. Assim, o cenário que se instaura passa a ser uma espécie de signo da
ética do próprio interator, uma espécie de estado de espírito que emerge da
coletividade abusada pelo deus.
Por experiência pessoal, é possível dizer que é praticamente irresistível fazer um
pouco de maldade no mundo de Black & White. O cenário feliz tende a se tornar
meio entediante, de gosto um tanto duvidoso no que diz respeito à aura de contode-fadas que se instala no lugar. Também, partindo do princípio de que o mundo
feliz é o ponto de partida de Black & White, uma experiência minimamente
envolvente parece emergir mesmo da inclinação para o mal, nem que apenas como
termo de comparação: depois de presenciar o pavor na cara de um devoto prestes a
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ser jogado de um despenhadeiro –sim, o interator pode fazer isso!-, fica
incrivelmente mais reconfortante salvar alguém do infortúnio. Sobretudo quando
as pequenas pessoinhas olham pra cima e agradecem com franca alegria as bençãos
proporcionadas. Por outro lado, num reflexo de alguma autêntica humanidade que
possuam, os habitantes de um mundo feliz tendem a se tornar um pouco mimados e
dependentes demais das ações divinas. Eles também, ao que parece, não terão a
dimensão da fortuna sem passarem em algum momento pela desgraça. Black &
White, na realização de uma fantasia que parece habitar o inconsciente coletivo,
apesar de, assim como boa parte dos Sims, ganhar contornos de uma espécie de
bichinho de estimação em seu desenvolvimento sistêmico, coloca nas mãos do
interator a possibilidade de imprimir seus valores na modelagem de um mundo.
Fosse apenas isso, contudo, Black & White provavelmente não seria o sucesso e
verdadeiro marco na história do game que de fato é. Afinal, conseguir
compreender a dinâmica dos processos no mundo de Black & White não é assim
tão difícil. Como toda simulação, há uma dimensão convencional do
funcionamento de seu sistema que, por limitações tecnológicas, mas também pelo
estágio ainda primitivo do formato e pela própria natureza, é mais fácil de inferir
do que a visão de mundo por trás de um filme de Hollywood. O próprio Peter
Molyneux admite que “while the complexity of the level of detail in Black & White
marks a big step forward, it still could be improved” (Gamespot, 2000). Contudo,
paralelamente à realização dessa dinâmica, o que a dimensão demiúrgica do
gameplay neste jogo alcança é dar ao interator o contorno de um personagem
dramático que, ao contrário dos RPGs, é senhor absoluto de sua motivação. Para
aqueles que têm prazer em brincar com as propriedades de um sistema, Black &
White já proporciona grande deleite, dada a sofisticação de um mundo que, para a
seqüência, Black & White 2, Molyneux pretende aperfeiçoar ainda mais. Para além
disso, contudo, o primeiro grande êxito do jogo nos parece ser o fato de conseguir
implantar, através da experiência no jogo de simulação, um camada de sentido ao
deus como personagem que poucos RPGs conseguiram. Claro, a estrutura
dramática do jogo, se tomarmos como referência o filme canônico, é basicamente
nula e aqueles que não são muito afeitos ao passo lento que o God Game imprime

95

ao jogar dificilmente conseguirão aproveitar o que de melhor Black & White
oferece, já que, para chegar até lá é necessário um longo processo pelo mundo
ficcional, burilando longamente todos os aspectos possíveis para, apenas no longo
prazo, poder observar o mundo como sua criatura.

Criador e Criatura
Talvez ciente disto, Molyneux deu ao jogo mais algumas outras facetas que,
partindo do solo preparado pelo interator/demiurgo, acabam por se transformar nos
verdadeiros atrativos do jogo. De uma maneira muito mais forte do que em sua
relação com seus devotos, o maior espelho do posicionamento ético do interator no
mundo do jogo é sua Criatura. Esta entidade, a única que o interator controla mais
diretamente, lhe é apresentada pouco após o começo do jogo. O interator/demiurgo
é levado a um ponto da ilha que é seu mundo e dado ali lhe é dada a possibilidade
de escolher entre três animais diferentes, um macaco, uma vaca e um tigre. Estes,
sim, se tornarão seu bichinho de estimação e muito mais.
As Criaturas de Black & White engenhos de inteligência artificial aplicada aos
games e se tornarão, ao longo do jogo, mais claros espelhos de sua moral do que o
mundo simulado. Ao interator caberá atribuir à sua Criatura não apenas regras
básicas para que ela consiga sobreviver no universo do jogo, como, acima de
qualquer outra coisa, preceitos éticos fundamentais pelos quais se deverá pautar. O
que há de brilhante nisto é que a missão do interator é, literalmente, ensinar tudo à
Criatura: antes do contato com o interator, cada uma das criaturas é como um
recém-nascido, com um aparato cognitivo cheio de potencial, mas sem ainda
nenhuma instrução sobre como, onde e por quê usá-lo. O processo de ensinar a
Criatura vai durar o tempo inteiro do jogo, pois esta sempre pode aprender e esse
processo tem duas estratégias: uma dinâmica de incentivo e punição diante de suas
atitudes no mundo e a premissa de aprender sobre esse mundo através do
mimetismo das atitudes de seu mestre. Assim, o deus deverá dar tapas em sua
Criatura, toda vez que ela fizer algo repreensível e incentivá-la, com singelo
carinho na barriga, toda vez que fizer algo louvável. A partir disto, a própria
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Criatura dará conta de construir uma imagem do que é “certo” e do que é “errado”
e, ao longo do tempo, passará a tomar as próprias atitudes com base nisto. Mais
ainda, a Criatura aprende por observação, imitando como uma criança seus gestos
e escolhas no mundo do jogo. Em algum tempo, ela será capaz de representar o
deus no mundo terreno, reproduzindo, através de atos escolhidos por “vontade
própria”, a inclinação moral e ética do interator.
É impossível descrever o quão fascinante é perceber a emergência de
comportamento “inteligente” em nossa pequena e até há pouco incapaz criatura.
Obviamente, não custa afirmar mais uma vez, a lógica de programação por trás de
sua “inteligência” é, também, arbitrária, apesar de muito sofisticada. Contudo, está
muito claro que a questão aqui não é, em princípio, discutir os fundamentos
filosóficos por trás da questão da inteligência artificial, mesmo que, diante da
emergência de comportamento complexo da Criatura, seja quase impossível deixar
de sentir um certo encanto metafísico por aquilo que não se pode determinar ou
mesmo compreender bem. Mais do que a simulação do mundo, a Criatura, ela
também um sistema com laivos de complexidade, uma simulação de inúmeras
propriedades que interagem, é um software toy, em que o processo mesmo de
modelação do sistema constitui a maior parte da brincadeira. E, de maneira análoga
à que rege nossas atitudes demiúrgicas no mundo, também há uma implicação
ética no trato com a Criatura. Contudo, ela, ao contrário do mundo, desenvolve
também, ao longo do jogo, uma sorte de intensionalidade que pode entrar em
confronto até com a do interator.
Dentre todas as atividades que podem ser levadas adiante pela Criatura –e ela o
fará sem que seja preciso obrigá-la-, algumas são especialmente interessantes: ao
longo de sua passagem pelo mundo, a Criatura levará adiante o projeto de
catequese do interator, repetindo em vilarejos novos milagres que julga serem
apropriados, num reflexo direto das disposições de seu “mentor”. Mais fascinante
ainda do que isto é sua suposta motivação, quase uma verdade dramática que a
guia em determinados episódios. Um relato afixado no message board do grupo de
discussões do game dá conta de uma determinada Criatura que havia sido treinada
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por seu mentor para executar o milagre da cura sobre aldeões enfermos. Ao se
aperfeiçoar nesta atividade, a Criatura foi ganhando cada vez mais “gosto” pelo ato
de benevolência e, logo, as comunidades sob a tutela de seu mentor tinham todos
os enfermos curados assim que adoeciam. Tamanha foi a prosperidade instituída
nesse pedaço de mundo que, a partir de um certo momento, simplesmente não
havia mais enfermos a serem curados. “Frustrada” diante da impossibilidade de
praticar seu maior dom, a Criatura começou a se tornar agressiva e a atacar alguns
aldeões. Depois de atacados, percebendo a Criatura seu estado enfermo, ficava
“feliz” de poder curá-lo e, assim, unindo o ataque à satisfação pela posterior cura,
começou a adotar o ataque como prática para satisfazer seu próprio desejo de
caridade para com os doentes (Walle, 2002).

Inteligência artificial e a emergência de comportamento por “contaminação”
Depois de um certo tempo de jogo, passa a ser interessante ao interator a mera
observação das ações de sua Criatura, embora o treinamento não possa jamais ser
deixado de lado. A partir de um determinado estágio “evolutivo”, tanto de criador,
como de Criatura, começa a fazer mais sentido a experimentação do modo multiplayer online proporcionado por Black & White através do site oficial do jogo.
Inicialmente, o sentido da disputa online era, essencialmente, o embate entre
deuses diferentes. Embora previsto no modo individual, a disputa entre oponentes
humanos parece ser sempre mais interessante, uma vez que a medida das coisas é
realmente a destreza com que se controla o jogo. O jogo online, contudo, ganhou
outra razão de ser quando foi implantado o patch do playground para as criaturas:
uma ilha em que os interatores podem levar suas criaturas para que, na interação
com as demais, possa “aprender” novos comportamentos. As Criaturas da ilha são
todas criadas por interatores em meses de jogo off-line, individual, nos seus
próprios computadores e cresceram, desenvolvendo sua “personalidade” através
das sessões de jogo, pautadas pelas inclinações e práticas de cada demiurgo. A
idéia é que, de maneira análoga à que aprendem pela observação e incentivo de seu
próprio mentor, as Criaturas possam, como crianças no parquinho, descobrir novos
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comportamentos pela exibição de seus amigos na ilha. Aprender e também,
certamente, ensinar.
Neste aspecto, Black & White toma a proporção de uma verdadeira experiência no
universo da A-Life, unindo à sua própria engenharia de inteligência artificial a
complexidade da convivência social com outros seres e suas próprias
“intensionalidades”. A cada vez que volta de uma estada na ilha para o ambiente
individual do computador de seu interator, o comportamento da Criatura terá
incorporado aquilo que “aprendeu” na ilha. Dentro desse cenário, é possível
imaginar uma configuração inspirada vagamente no conceito da inteligência
coletiva de Pierre Levy, em que a inclinação de determinados grupos presentes na
ilha poderão exercer uma influência boa ou má em sua Criatura. A má influência é
o equivalente no mundo digital às famigeradas “más companhias” das quais os pais
sempre tentam proteger os filhos. O que nos interessa aqui não é nem os
fundamentos da inteligência artificial, nem da A-Life, mas a compreensão de
alguns pontos cruciais na discussão dessas duas áreas que possa certamente trazer
avanço para a programação de games. O que nos interessa na experiência com as
Criaturas de Black & White é a análise de seu comportamento como personagens
autônomos de uma potencial narrativa.
Ora, um dos problemas enfrentados por grande parte dos jogos de role-playing é a
já citada arbitrariedade da cadeia causal que protagonista e interator são obrigados
a cumprir na tentativa de viver uma experiência narrativa, imersiva e participativa
no game. Nessa configuração, o mundo parece ser apenas uma fachada superficial
para uma seqüência causal pré-estabelecida e nem espaço, nem objetos, nem os
demais personagens ganham a profundidade dramática que merecem pois, no
fundo, numa união do pior dos dois universos narrativos, nem têm a complexidade
que pode ser inferida a partir de um enredo bem narrado, nem proporcionam uma
experiência verdadeiramente aberta através da interação. Os momentos de pleno
agenciamento da maior parte dos games de personagem ainda dizem respeito
essencialmente a um universo cujo grau narrativo é, definitivamente, muito tímido.
Numa tentativa de resolver isto, percebemos cada vez mais jogos que buscam
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implementar um mundo espacial e diegético mais complexo, em que a experiência
aberta do interator está prevista na construção mesma do espaço-tempo do jogo,
como é o caso em Shenmue, por exemplo. Como vimos, ao que nos parece, essas
experiências, a despeito de louváveis, não obtiveram grande êxito pois, ao
aumentarem o grau de sofisticação cronotópica de seus mundos, sem, no entanto,
provê-los de alguma gramática da qual possa emergir um nível semântico
realmente significativo, geram apenas um jogo que não vai adiante.
Parece-nos que, a esta altura, a única luz para a instituição de uma forma imersiva
e participativa no digital vem do universo da inteligência artificial e Black & White
é, sem sombra de dúvidas, o game que conseguiu algum êxito em unir essa
pesquisa de ponta à pretensão de um universo narrativo, sem deixar de lado aquilo
que o game já conquistou em termos de linguagem: o estar no mundo através da
criação de um espaço tridimensional que é habitado pelo interator através de um
avatar e/ou ponto de vista. Black & White coleciona pelo menos três sucessos:
como God Game, implementa um mundo cuja evolução sistêmica carrega uma
camada de significado capaz de gerar algum tipo de questionamento por parte do
interator; como RPG, consegue reduzir por completo os laços motivacionais entre
interator e seu avatar no mundo; e como experiência de A-Life, consegue criar um
personagem autônomo, com um mínimo de complexidade, com o qual o
interator/deus é capaz de interagir de modo que os resultados dessas ações possam
carregar algum sentido dramático. Dentre as falhas do jogo, está o fato de, apesar
de tudo o que implementar, ainda não ser capaz de prover o interator de uma
experiência narrativa minimamente contínua e muito menos subjetivamente
imersiva da maneira a que nos acostumamos através do cinema canônico e de seus
desdobramentos pelo mundo audiovisual.
Como game de enorme sucesso de público e de crítica, Black & White abriu um
importante caminho para a adoção pela indústria de medidas mais ousadas, visando
experimentar com o formato do game, em busca do desenvolvimento de novas
dinâmicas de agenciamento. O resto da indústria parece, em grande parte, estar
satisfeito com o aumento da sofisticação em áreas pouco relacionadas à narrativa: a
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geração de imagens mais verossímeis, com mais polígonos em tempo real, a
transposição para o universo do game de estratégias de marketing inspiradas na
indústria cinematográfica, como a execução de trilhas sonoras por artistas famosos,
e mesmo o maior diálogo entre filme e games, mas sem grande ênfase em
mecanismos de agenciamento mais inovadores. Enquanto isto, chama a atenção a
ousadia de Black & White em propor a mais franca hibridação de gêneros,
misturando dinâmicas quase incompatíveis em termos de público-alvo, como a do
jogo de simulação e a do jogo de ação –na batalha entre deus-, investindo alto na
pesquisa sobre inteligência artificial e levando o jogo multi-player para outro
patamar de interação. Há muito o que pode ser aproveitado e o próprio Molyneux e
sua equipe estão tentando, em Black & White 2, levar adiante aspectos de sucesso
do primeiro jogo, incrementando-os tecnicamente, mas também em termos de
linguagem. O cenário, certamente, é promissor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Parece-nos claro que o caminho mais promissor para a narrativa imersiva e
participativa no meio digital implica um diálogo cada vez mais íntimo com o
universo da inteligência artificial. A sistematização de mundos complexos, com
alto grau de verossimilhança no que diz respeito aos aspectos audiovisuais, mas,
sobretudo, no que tange à modelação de um universo de sofisticado espaço-tempo
dá sinais de estar chegando bem perto de um patamar suficientemente rico para
que possa ser considerado bem perto de um certo grau zero da linguagem. Tanto
Shenmue, quanto Black & White atestam isto e é possível que o próximo passo
esteja na tentativa de implantação de um regime de imersão total, possível somente
à realidade virtual. Mesmo assim, parece-nos que a base da linguagem, no que diz
respeito à sistemática de espaço-tempo está, a esta altura, bem encaminhada.
Rumos diversos se insinuam para o game narrativo. Dada a diversidade possível ao
digital, não consideramos que apenas uma tendência deva surgir e tornar-se
hegemônica, nem mesmo no que se refere ao universo plenamente narrativo. Os
RPGs mais ortodoxos, em que as atividades “físicas” ainda compõem o maior
atrativo, não têm por que deixar de lado a busca pela sofisticação de sua dinâmica
lúdica, mantendo a narrativa em segundo plano, se isto lhe cai bem. Da mesma
maneira, games de gêneros não-narrativos, apesar de adotarem cada vez mais
procedimentos claramente herdados da tradição dramática audiovisual, têm um
universo vasto a explorar e que não depende para nada da narrativa.
No caso explícito do jogo narrativo, em seus dois grandes gêneros, há avanços
possíveis em diversas áreas, mas, ao que nos parece, alguns caminhos andam se
delineando com mais firmeza. A utilização de conceitos e metodologias dos
campos da inteligência artificial e da A-Life tem ganho cada vez mais espaço na
programação dos games. Estes conceitos têm sido aplicados em áreas diferentes do
desenvolvimento de um game, mas sua aplicação mais forte é, certamente, na
geração de personagens artificiais cujo comportamento possa ser mais complexo
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do que aqueles que temos na maioria dos games de hoje. Entre outras coisas, o que
se busca é que sejam sofisticados o suficiente para que possam servir de impulso
para a narrativa, mas de uma maneira aberta, como a que tenta ser implantada
pelos god games. Neste aspecto, a busca para os personagens é uma implicação
orgânica do estar no mundo, análoga à do interator. Ou, em outras palavras: que
esse personagem possa pertencer ao mundo do game, agindo sob motivações
semelhantes às que o interator desenvolve ao longo de sua estada no mundo
ficcional. É importante que também no personagem autônomo, como no interator,
a motivação para as ações possam emergir de seu confronto com os
acontecimentos dramáticos, para que seja finalmente possível pensar um jogo em
que uma cadeia causal não esteja pré-estabelecida, escondida do interator apenas
através de um percurso minimamente não-linear.
Obviamente, este desafio não é pequeno, mas experiências como a de Black &
White, no que diz respeito especificamente à implementação de personagens
dotados de um grau de inteligência artificial e capazes de demonstrar uma
emergência de comportamento complexo, nos fazem crer que caminhos
promissores se anunciam. Dentre as pesquisas que lançam luzes interessantes a
esta missão, está a que foi desenvolvida pelo grupo Oz, coordenado por Joseph
Bates, na universidade de Carneggie-Mellon, nos Estados Unidos, acerca da
criação daquilo que chamaram de “agentes verossímeis”. Basicamente, o que os
integrantes do Oz tentam implementar, através de métodos importados de
diferentes correntes de inteligência artificial e A-Life, é um tipo de agente que,
embora não possa ser considerado “inteligente”, nos moldes da discussão filosófica
por trás desses campos científicos, seja capaz de, circunscrito a um universo
dramático, agir de maneira coerente e minimamente complexa. Para o grupo, assim
como personagens de um filme não são iguais às pessoas - já que têm algum grau
de abstração e convenção que não pode ser chamado de realista, mas ainda assim
dão conta de ser atores plenos do drama no cinema canônico -, agentes talhados
para um universo dramático específico, embora menos versáteis do que agentes
inteligentes per se, podem dar conta de exercer um papel importante e coerente do
drama em ambientes virtuais.
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Ainda no campo da inteligência artificial, uma das mais importantes buscas da
narrativa no game é a tentativa de implementar um sistema gestor da narrativa, de
modo a tentar manter uma certa estrutura dramática por trás da mais aberta
experiência imersiva possível. Nisto, o game Black & White também obtém algum
êxito, através de seu mecanismo de guia virtual, implementado através de Black e
W h i t e , os meta-personagens que fazem as vezes de consciência do
interator/demiurgo no mundo do jogo. Em diálogo com um universo espacial e
com personagens orgânicos, um sistema inteligente pode, quem sabe, abrir
caminhos para o que ainda é a “falha”, se é que podemos chamá-la assim, do jogo
de simulação, ou seja, sua estrutura fragmentária e, por vezes, aberta demais para
configurar uma experiência dramática satisfatória.
Entre os grandes problemas que impedem a implementação de dinâmicas mais
avançadas no universo do game narrativo estão todas as limitações tecnológicas,
sobretudo aquelas ligadas à inteligência artificial que, se já evoluiu muito, ainda
tem muito o que caminhar para poder solucionar alguns problemas. Um deles,
como comentou o programador Marcos Cuzziol numa conversa, está, por exemplo,
na implementação de uma linguagem gráfica que dê conta de gerar, em tempo real,
signos correspondentes aos comportamentos emergentes de personagens artificiais
e do próprio espaço. A esta altura, a melhor das programações de inteligência
artificial ainda precisa ser veiculada através de signos audiovisuais préestabelecidos, ainda que cada vez mais sofisticados. Certamente, há muitos
desafios, mas também há luzes no caminho.
É preciso levar em consideração, para futuras pesquisas, o fato de que talvez os
expedientes mais ricos e apropriados à natureza do digital estejam menos
relacionados ao cinema do que a outras formas narrativas. Assim, não devemos
deixar de lado estratégias de agenciamento que pareçam, num primeiro momento,
ir de encontro à estrutura dramática posta em prática pelo cinema canônico, mesmo
que seja alegada a afinidade deste com o modelo proposto por Aristóteles em sua
Poética. A nós, parece não haver necessária contradição entre o que é exposto pelo
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filósofo em sua proposta para a estrutura dramática e aquilo que o game parece
estar inclinado a propocionar. Ao contrário, pelo menos em teoria, consideramos
possível visualizar um tipo de jogo cuja implementação sistêmica, no plano
espacial, temporal e narrativo, tente fazer valer as noções de probabilidade e de
necessidade defendidas por Aristóteles, para quem a realização de uma boa
tragédia não diz tanto respeito à construção verbal da peça em si – o que
identificamos com o nível do enredo -, mas, sim, ao desenho de padrões de eventos
por baixo dela (Heather, 1993, xxiv).
Também nos parece muito promissor o formato do game como modelação de um
mundo, sem que para isto tenha que clamar possuir algum grau de objetividade. Ao
contrário, pensamos estar na possibilidade de implementar, como simulação, um
mundo assumidamente subjetivo, como um que fosse baseado no já citado O
Processo, de Kafka, ou em tantos outros, reais, imaginários, literários…O mais
importante aqui talvez seja assumir o caráter processual da narrativa no video
game, tentando buscar mecanismos de implantar, no mundo virtual, expedientes
que, na literatura e no cinema, foram postos de lado em função das especificidades
de seus respectivos meios. Esperamos poder, no futuro, dar continuidade à
pesquisa em busca da experiência narrativa, imersiva e participativa num ambiente
digital, uma que consiga unir o melhor do RPG – a imersão corporificada em
Umwelts alternativos – ao melhor do Sim – sua construção sistêmica de mundo – e
àquilo de melhor que a inteligência artificial ainda há de nos trazer. Afinal, quem
pode dizer que o Intolerância do novo meio não está logo adiante?
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