SHENMUE E O DILEMA NARRATIVO
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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 circunscrever suas atitudes a um mínimo de estrutura dramática para que
se possa almejar o efeito de catarse. Ao longo dos últimos anos, dentro do universo de
games mais narrativos, gêneros floresceram e morreram e, hoje, os jogos que se
estabeleceram tentam proporcionar experiências que parecem tender a um dos dois
extremos desta suposta contradição. Numa ponta, os jogos de personagem, 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 conseguem se valer da
sua natureza mais afeita à complexidade e ao desenho sistêmico do mundo 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
dramático1.
Parece ficar cada vez mais claro para toda a indústria do game que a
implementação de dinâmicas que consigam se valer da capacidade de imersão num
espaço tridimensional através da participação do interator no jogo tende a ser proveitosa
para todos. Assim, no meio de uma indústria cujos lucros competem com os de
Hollywood, apesar dos mais vultosos investimentos ainda serem direcionados ao aspecto
audiovisual/gráfico do jogo, buscando o aumento da verossimilhança cinematográfica,
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tem sido possível, cada vez mais, apontar tentativas de experimentação visando, em
última instância, a transformação dos games em experiências narrativas mais sofisticadas.
Dentre vários jogos de sucesso de público e/ou de crítica, alguns nos chamam a atenção.
Um deles, talvez não o único, parece empreender um movimento rumo à tentativa de uma
terceira via no universo do agenciamento: sem ignorar os trunfos conquistados
historicamente pelas próprias dinâmicas do jogo de personagem, lança ao extremo oposto
olhares atentos, flertando com aquilo que ambas as categorias 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. Na tentativa de compreender quais êxitos essa hibridação pode trazer para a
busca do game imersivo e participativo, lançamos um olhar crítico a mecanismos
pontuais de agenciamento nesse jogo.
O cronotopo de aventura e a linearidade da fabula
Dentre as diversas manifestações que compõem o gênero ampliado do jogo de
personagem, 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: num extremo, os jogos cujo foco é a agilidade, a
coordenação motora - o que os americanos chamam de finger-twitching; no outro, jogos
que requerem uma certa capacidade analítica para a 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 first person shooter, perpetuado
pelos extremamente populares Doom, Half-Life, Counter Strike, que têm como elemento
essencial de agenciamento a dinâmica do matar ou morrer. Estruturando sua prática
através do ponto de vista em primeira pessoa – e, 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, 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, as

séries Myst ou Tomb Raider (TR), de enorme sucesso. Lara Croft, a protagonista de
Tomb Raider, aliás, 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
TR, por exemplo, envolve um ponto de vista em terceira pessoa (figura 1), 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-, Myst e TR voltam-se mais para 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, mergulhar2 - 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 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
(…) a narrativa e o tempo em si são equivalentes ao movimento pelo espaço
tridimensional, à progressão por ambientes, níveis ou mundos. Em contraste com
a literatura moderna, teatro e cinema, que se constróem em torno de tensões
psicológicas entre personagens e movimento no espaço psicológico, esses jogos
nos remetem a formas ancestrais de narrativa, nas quais a trama é impulsionada
pelo movimento do herói através do espaço, viajando por terras distantes para
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salvar a princesa, achar o tesouro, vencer o dragão e assim por diante (Manovich,
2001: 245-246)3.
Para descrever a experiência espaço-temporal do romance grego de aventura,
Bakhtin faz uso de seu conceito de cronotopo, no qual
os indicadores espaço-temporais se fundem em um todo concreto e
cuidadosamente pensado. O tempo, como era antes, toma então corpo, espessura,
torna-se artisticamente visível; da mesma forma, o espaço se torna carregado e
responde aos movimentos do tempo, da trama, da história. Esta interseção de
eixos e fusão de indicadores caracteriza o cronotopo artístico (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:
o ponto crucial a ser notado sobre as aventura no romance grego é que eles “não
deixam marca” (FTC, 94) 4. Eles não afetam nada e, em relação à mudança que
causam,poderiam simplesmente nem ter acontecido. Se não houvesse obstáculos,
se o herói e a heroína tivessem se casado na hora em que se apaixonaram, tudo
teria acabado na mesma, a não ser pelo fato de que, obviamente, não haveria
romance (Morson, 1997: 377).
Grande parte dos jogos de personagem atuais, em sua implementação de uma
narrativa que serve, quando muito, de suporte para uma rotina de atividades executadas
ao longo de um percurso espacial, reproduzem até certo ponto esta mesma dinâmica.
Nesses jogos, um evento dramático é introduzido no começo do game, desequilibrando
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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
eletrônico. Entre um nível e outro, breves segmentos de animação 3D, pré-renderizados,
que usam a linguagem cinematográfica para atualizar o status do objetivo dramático
maior.
Toda a ação de um romance grego (…) acontece num “hiato extra-temporal entre
dois momentos de tempo biográfico” (FTC: 90). (…) Não há nenhum motivo que
impeça as aventuras de uma determinada obra de adotarem uma outra ordem, pois
nenhuma delas muda qualquer coisa no protagonista ou no seu mundo. (…) O
tempo, no romance grego, é “reversível” (Morson, 1997: 377-378).
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 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.
Porque há apenas espaço para um continuum que varia de vez em quando, cada
cenário é construido como uma ferramente para levar o jogo adiante e, assim,
estrutura-se como um modelo onde a progressão não pode ocorrer sem que
algumas tarefas sejam cumpridas – o efeito “chave dourada”. (…) Esse
expediente é importante para amarrar o personagem a obrigações narrativas ou a
pressuposições subjacentes ao design do jogo (Oliver, 2001: 3).
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.

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, nãoparticipativo, e ao qual se costuma chamar tecnicamente de “Full Motion Video” (FMV)
(figura 2). 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 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 2.
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 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 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 (figura3).
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 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 à 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 canônica5, 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. 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 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 potencial de imersão através da participação.
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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). A criação deste efeito é pedra fundamental para o estar no mundo do game, e
depende menos de um aparato de imersão total, do que de uma gramática de relações
entre interator corporificado e objetos do mundo. Incluindo-se aí o 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 talvez seja o marco inaugural da construção mínima
daquilo que defendemos corresponder à criação de uma Umwelt para o jogador no mundo
virtual.
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 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 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. 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 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 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.
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 tecla, Ryo e os personagens
entram, fala a fala, num diálogo automático em que a única interferência possível 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 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 motivações de difícil
implementação através de ações mais elementares, acaba por se criar 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 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 psique do próprio interator.
Ryo, neste aspecto, se comporta como um verdadeiro boneco inanimado, e ao interator
cabe, no máximo, ignorar este fato.
Este é um dos episódios 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
tecnológicos. 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?
No caso de Shenmue, um jogo que assumidamente quis propor outro patamar
narrativo para a categoria, há vários momentos em que é difícil até mesmo compreender a

motivação que o sistema do jogo tenta imprimir e informações providas por um
personagem, arbitrárias demais para serem interpretadas pelo interator, acabam
impulsionando longos momentos em que Ryo e o interator vagam a esmo pelo tempoespaço do jogo, simplesmente por não saberem bem o que fazer.
Num momento determinado do jogo, 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 noite6, como precisa ir
perguntando a praticamente todos os que cruzam seu caminho por informações sobre o
evento. Se no mundo presencial, em que somos donos de nossa própria língua, 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 Shenmue, na louvável tentativa de 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 intencionalidade, a mesma arma que lhe presenteia uma Umwelt complexa, acaba por
transcriar, para o mundo ficcional, apenas o lado menos interessante da realidade.
Encurralado entre um realismo rico, porém entediante, e um drama que não emerge,
Shenmue ainda nos apresenta caminhos sobre o poder imersivo de uma “Umwelt virtual”.
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O tempo, em Shenmue, é contínuo e funciona numa relação de cinco minutos tempo real para uma hora de
tempo ficcional. Por experiência própria, é possível dizer, de maneira cabal: esses cinco 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.

Talvez no futuro constatemos que Shenmue foi mesmo uma obra além do seu tempo,
daquelas cujas intenções são mais refinadas que as ferramentas disponíveis, mas que
cumprem seu papel de impulsionar os desejos rumo a caminhos promissores.
Renata Gomes é mestre e doutoranda em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP e
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JOGOS
Myst, desenvolvido pela Presto Studios, publicados pela Ubi Soft, CD-ROM para
computador pessoal, 1993;
Shenmue, desenvolvido pela AM2, publicado pela Sega, CD-ROM para console
Dreamcast, 2000/2001;

Tomb Raider, a série, desenvolvida pela Core Design, publicado pela Eidos Studio, CDROM para computador pessoal e console Dreamcast
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