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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo compreender os processos através dos quais os
padrões de design videolúdico são constituídos, sobretudo, sob a perspectiva da materialidade
deste artefato na comunicação poética com o jogador. Tais padrões foram investigados sob a
perspectiva das formas poéticas do gênero de ação-aventura nos videogames. Para tanto, fazse necessário constituir, com base no corpus empírico selecionado, uma metodologia própria
para hermenêutica das peculiaridades estéticas desta categoria de produtos culturais. Em um
sentido mais amplo, este trabalho pretende estabelecer parâmetros epistemológicos para o
estudo de qualquer gênero videolúdico no campo da comunicação social.
Palavras-chave: Videogame. Poética. Estética. Gênero midiático.

ABSTRACT
The aim of this work is to understand the processes through which video ludic design patterns
are constituted, mainly, from the perspective of the materiality of this artifact in the poetic
communication with the player. Such patterns were investigated from the perspective of the
poetic forms of the action-adventure genre in videogames. To do so, it is necessary to build,
based on the selected empirical corpus, a proper methodology for hermeneutics of the
aesthetic peculiarities of this category of cultural products. In a broader sense, this work
intends to establish epistemological parameters for the study of any video ludic genre in the
field of social communication.
Keywords: Videogame. Poetics. Aesthetics. Media genre.
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INTRODUÇÃO
Os videogames1, enquanto artefato computacional expressivo, ou seja, com possibilidade de
gerar efeitos estéticos em seus usuários, tem sido explorado pela indústria do entretenimento
desde o começo dos anos 1970. Entretanto, o acolhimento destes objetos de estudos nos
cursos de Comunicação Social no Brasil é uma atividade bastante recente, iniciada apenas
depois de meados do ano 2000 (PINHEIRO, 2007; TAVARES, 2006). Mesmo hoje, quase
dez anos depois do início da pesquisa videolúdica, ainda são raros os trabalhos de pósgraduação (FERREIRA, 2014; MÜLLER, 2011), livros (SANTAELLA & ARANTES, 2008;
SANTAELLA & FEITOSA, 2009) e artigos (FERREIRA, 2010; LIESEN, 2008;
MENDONÇA & FREITAS, 2011) que se preocupam em desenvolver uma autonomia do
campo estético (JIMENEZ, 1999) dos videogames, dentro de uma perspectiva
comunicacional.
Mesmo que não organizados de maneira sistemática, tais produções científicas parecem seguir
os mesmos percursos analítico-críticos dos primeiros anos da estética do cinema: “os jogos
eletrônicos representam uma nova forma de arte vívida, tão apropriada para a era digital
quanto as mídias anteriores foram para a era das máquinas” (JENKINS, 2001). Ou seja,
pensar o videogame enquanto uma mídia basilar para a especulação de um novo campo de
pesquisas estéticas

2

. Certamente, por motivos limítrofes das próprias pesquisas

comunicacionais, não estamos propondo com este trabalho uma autonomia estética qualquer,
e sim, uma nova noção de retórica de fruição com este tipo específico de artefato
computacional.
O que nos interessa analisar ao jogar Space Invaders (1978), por exemplo, é (antes de
qualquer parâmetro estético), sua capacidade de comunicar por meio da sua jogabilidade3
(gameplay) específica um percurso de leitura-ação, na qual o jogador dialoga com a estrutura

1

Um videogame é um jogo digital que envolve a interação entre um jogador e um dispositivo de visualização de
imagens por meio de algum aparato eletromecânico (geralmente um computador ou console). Tradicionalmente
o termo videogame é associado a aparatos conectados a um televisor, entretanto, hoje o termo é vulgarmente
utilizado para qualquer tipo de jogo eletrônico em plataformas fixas (computadores pessoais) e móveis
(celulares). Para motivo desse trabalho, utilizaremos o termo neste seu sentido tradicional (Ver tópico 1.1).
2
Este trabalho parte da noção de poética enquanto programa normativo das obras artísticas, o que a diferencia do
conceito de estética, pois esta última estaria interessada em “dar conta do significado, da estrutura, da
possibilidade e do alcance metafísico dos fenômenos que se apresentam na experiência estética” (PAREYSON,
1997, p. 4). Para mais detalhes sobre a programação de efeitos poéticos, ver o capítulo 2.
3
Preferimos aqui traduzir o termo gameplay por jogabilidade, mesmo sabendo que o termo não contempla o
sentido integral da experiência de jogar um videogame (VANNUCCHI & PRADO, 2009).
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lúdica e se sensibiliza. Todo videogame é um computador, e “o computador não é, em sua
essência, um condutor ou um caminho, mais um motor” (MURRAY, 2003, p. 78). Ao
dialogar esteticamente com estas obras digitais, demandamos ao sistema computacional dos
videogames que traduza e reinterprete a atividade humana em uma forma lúdica; “ele pode
fazer isto porque é uma máquina performativa e responsiva; uma máquina com a qual nós
podemos jogar” (KLEVJER, 2001). Ou seja, os videogames recebem entradas de informação
por meio de dispositivos de controle (joysticks, sensores de movimento, etc.) para representar
determinadas transformações na tela de visualização do jogo. As mudanças visuais na tela de
controle demandam do usuário novas entradas de informação. As máquinas videolúdicas
permitem, assim, colocar-nos, em tempo real, em um fluxo de ação com o universo
representacional do jogo.
A busca constante dos jogadores por realismo estético (FERREIRA, 2010) nos espaços
digitais, incentivou a indústria do entretenimento a investir no poder representacional dos
videogames. Hoje, jogos como The Last of Us (2013) são muito mais do que as máquinas
procedimentais4 dos anos 70. Por meio de televisões de cristal líquido e processadores de
última geração é possível criar espaços interativos complexos: nas suas modalidades visuais,
auditivas e hápticas (SANTAELLA, 2004, pp. 41-43). Conforme Murray (2003), diferente de
outras mídias representacionais (televisão, cinema ou rádio), somente os ambientes digitais
têm a capacidade de representar o espaço enquanto promovem, simultaneamente, a
estruturação de movimentos e ações do usuário. Dessa forma, o espaço nos videogames não
está mais subjugado a uma matriz narrativa, como os filmes ou os romances literários.
Ao explorar as paisagens pós-apocalípticas estadunidenses em The Last of Us, os jogadores
são afetados esteticamente por outros componentes fundamentais, para além da narrativa. O
jogo em si, suas regras e objetivos devem ser mediados por uma máquina representacional. A
representação videolúdica5 é uma interface que permite ao jogador interagir de forma intuitiva
com os procedimentos responsivos do computador. Entretanto, a interface em The Last of Us
é muito mais do que somente uma interface. Ela dá sentido à interação do jogador: “assim
4

Tradução livre do conceito procedural. De acordo com Janet Murray, o prazer dos ambientes computacionais
está na exploração dos seus procedimentos, ou seja, “enquanto o romance permite-nos explorar os personagens e
o teatro possibilita que exploremos a ação, a narrativa de simulação pode nos permitir a exploração do processo.
Porque o computador é um meio procedimental, ele não se limita a descrever ou a observar padrões de
comportamento, como os textos impressos e os filmes o fazem; ele incorpora e executa esses padrões” (2003, p.
175).
5
O termo videolúdico(a) será utilizado neste trabalho como uma categoria estética para organizar os efeitos
poéticos dos videogames enquanto obras digitais.
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como nós jogamos com uma máquina, nós também jogamos com o mundo, porque um jogo
de computador oferece algum tipo de representação do mundo” (KEVJER, 2001, p. 2).
A natureza dual da obra videolúdica – ser uma máquina de ação e ao mesmo tempo uma
mídia representacional, – coloca-a em outro lugar nos estudos midiáticos e sua relação com a
cultura contemporânea (SANTAELLA, 1996). Enquanto outras mídias eletrônicas funcionam
como máquinas de ação instrumental, zapear os canais de televisão, por exemplo, somente os
videogames agregam um sentido lúdico ontológico à ação midiática. Nesse sentido, o presente
trabalho pretende apresentar uma proposta de análise das obras videolúdicas para estudos
midiáticos da comunicação sob a perspectiva das estratégias de sentido que o designer de
jogos engendra nas estruturas lúdicas e os efeitos da atividade de se jogar com tais artefatos
culturais.
Os estudos contemporâneos envolvem, de alguma maneira, as várias acepções da palavra
“ação” e suas relações com os videogames podem ser agrupados em três campos principais de
pesquisa. O primeiro deles propõe recuperar (e ampliar) a noção de ação dramática
aristotélica aplicada às narrativas em ambientes digitais interativos (LAUREL, 1993) e aos
videogames (CAYRES, 2015). O segundo eixo tem como base o conceito corpóreo de ação
(AUDI, 2013), ou seja, o uso do corpo do jogador como interface de comando na interação e
imersão nos jogos digitais, geralmente sob a perspectiva das ciências cognitivas. Por último, e
certamente o uso mais popular na indústria do entretenimento videolúdico, concebe a ação
enquanto um gênero:
O gênero de ação consiste em dois subgêneros principais: jogos de tiro em
primeira pessoa e jogos em terceira pessoa. [...] Jogos de ação em particular
são muitas vezes intensamente performativos, de um modo claramente
diferente de outros gêneros de jogos performativos, na medida em que jogos
de ação muitas vezes requerem ao jogador que se envolva em ações não
triviais extremas, a fim de fazer a travessia ergódica [...]. As habilidades
possuídas pelo avatar6 do jogador devem ser ativadas por um desempenho
técnico pelo jogador (APPERLEY, 2006, pp. 15-16).

Este terceiro grupo de estudos apresenta-se como o mais problemático no campo das
pesquisas videolúdicas. De maneira geral, os estudos genéricos nos videogames carecem de
rigor científico e diálogo com estudos similares em outras mídias audiovisuais, como no
6

Avatar é um termo apropriado do Hinduísmo, ou em sânscrito avatāra, que significa "descida de uma
divindade do paraíso". Refere-se à aparência terrena desse ser celestial (como as encarnações antropomórficas de
Vishnu, por exemplo). No campo da ciência da computação, o termo é utilizado para designar a representação
interativa do corpo, ou personagem, de um usuário em um ambiente digital. Para este trabalho, utilizaremos a
noção de avatar desenvolvida por Rune Klevjer (2006) (ver tópico 1.4).
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cinema (ALTMAN, 2006; GRANT, 2007; NEALE, 2000) e na música popular massiva
(BRUNI, 2008b; SOARES, 2009). Em particular, os estudos sobre videogame de ação ainda
enfrentam o problema da falta de uma definição precisa. Em consequência disto, a noção do
que seriam tais videogames permanece ainda enquanto uma concepção histórica do gênero
(TODOROV, 1996). Ou seja, pautada quase exclusivamente na genealogia paratextual
(GENETTE, 1997) de materiais publicados em revistas e sites especializados em críticas
videolúdicas.
Na trajetória dos estudos videolúdicos, poucos são os trabalhos (APPERLEY, 2006;
APPERLEY, 2009; ARSENAULT, 2009; ARSENAULT, 2011; MYERS; 1990) que se
dedicam a categorizar analiticamente os seus gêneros. Neste percurso de pesquisa do campo,
somente um artigo do professor Dominic Arsenault (Universidade de Montreal) faz uma
breve tentativa de definir, de forma mais precisa, o gênero de ação:
[…] jogos de ação favorecem a mobilidade nacional da Execução, o que
significa que normalmente contam com sequências de ação em curto prazo,
realizadas dentro do jogo, através de um repertório padronizado de ações;
estas implementadas pelo jogador por meio de um modo de interação que
priorize a coordenação olho-mão e a habilidade sensório-motora para
eficientes ações-P (ARSENAULT, 2014).

A definição de Arsenault tenta conciliar o segundo e o terceiro eixos de pesquisa da ação
videolúdica. Ou seja, sua proposta para o estudo do gênero de ação não está mais baseada na
genealogia comparativa de mecânicas7 videolúdicas, e sim, na atividade do corpo do jogador
em relação com a obra. As modalidades acionais (PERRON, 2008) definiriam um padrão de
efeitos estéticos: “o gênero nos videogames pode ser entendido como o uso codificado de
mecânicas em particular e padrões de design de jogo para expressar uma gama intencional de
experiências lúdicas” (ARSENAULT, 2009).
Hoje, entretanto, como aponta Arsenault (2014), tornou-se cada vez mais difícil estudar o
gênero dos jogos de ação sem um inseparável binômio: ação-aventura. A fusão com o gênero
de aventura (FERNÁNDEZ-VARA, 2009) geralmente é caracterizada por videogames em
terceira pessoa, nos quais o jogador deve vasculhar o espaço lúdico, lutar contra inimigos,
recolher objetos, resolver enigmas e conversar com personagens não jogáveis. O gênero
videolúdico de ação-aventura estabelece, desta forma, um padrão inusitado de jogabilidade
7

Mecânica de um videogame são as regras, processos e dados que estão no coração de um jogo. Elas definem a
forma como o jogo progride, o que e quando acontece, e quais as condições que determinam vitória ou derrota
em uma partida (ADAMS & DORMANS, 2012).
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nos jogos de ação: manter a imersão lúdica (CALLEJA, 2011) em equilíbrio entre os efeitos
poéticos da ação corpórea do jogador e da ação dramática do avatar.
Por se estabelecer como maior tendência de consumo popular na indústria de entretenimento
videolúdico (PAHN, 2011), o gênero de ação-aventura apresenta-se como o principal
formador de padrões de design videolúdico, entre os desenvolvedores contemporâneos. Com
o intuito de analisar essa tendência da cultura contemporânea, propomos como objetivo
primário para este trabalho de pesquisa doutoral: compreender os processos através dos quais
os padrões de design videolúdico são constituídos, sobretudo, sob a perspectiva da
materialidade deste artefato na comunicação poética com o jogador.
Enquanto objetivo secundário, este trabalho propõe investigar as formas poéticas do gênero
videolúdico de ação-aventura, sob a perspectiva da retórica material da comunicação. Para
tanto, faz-se necessário constituir, com base no corpus empírico selecionado, padrões poéticos
que estabeleçam as peculiaridades formais deste gênero. Em um sentido mais amplo, este
trabalho pretende estabelecer parâmetros epistemológicos para o estudo de qualquer gênero
videolúdico no campo da comunicação social.
Sob o rastro de tais objetivos, nossa hipótese primária defende que a obra videolúdica, pelas
peculiaridades das suas instâncias formativas (o lúdico, a ficção e a incorporação)8, consegue
estabelecer determinados padrões de efeitos poéticos, inusitados na história dos artefatos
midiáticos voltados para o entretenimento, como o cinema e a música popular massiva. Os
estudos destes novos padrões vão estabelecer uma autonomia da pesquisa poética para os
artefatos videolúdicos no campo da comunicação social.
Por conseguinte, acreditamos, em nossa hipótese secundária, que a popularidade do gênero de
ação-aventura videolúdica se justifica também por motivos poéticos, ou seja, este gênero é o
que melhor caracteriza o equilíbrio do design entre as três dimensões formativas da obra
videolúdica durante sua jogabilidade. O estudo deste gênero pode revelar o que existe de
singular na natureza do medium videolúdico, em relação a outros artefatos voltados para o
entretenimento popular.
A metodologia de ação para este trabalho seguiu os caminhos dos primeiros métodos de
análise fílmica: lançar mão de uma série de ferramentas tecnológicas que possibilitem o
8

Ver capítulo 1.
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registro do processo para futuras referências. As partidas, como são chamadas as sessões de
jogo no videogame, foram gravadas em vídeo digital, por meio da saída de vídeo da televisão,
por exemplo. Sobre esse material, assim como outros elementos videolúdicos9, foi possível
revisar a trajetória de uma experiência imersiva em um jogo digital.
A partir das análises desses materiais, foram produzidas as hipóteses acima, sobre quais tipos
de elementos poéticos videolúdicos (número de jogadores, narrativa, missões, níveis,
mecânicas)10 , são utilizados nos videogames de ação-aventura com o objetivo de produzir
efeitos específicos do gênero no jogador. Parte fundamental dessa etapa do projeto consistiu
no trabalho colaborativo com o Laboratório de Análise Fílmica – UFBA11 para evitar que o
analista tome “aspectos idiossincráticos da sua apreciação como se fossem componentes
básicas da apreciação-modelo empregada na obra” (GOMES, 2004b, p. 115).
Gostaríamos de deixar claro que a adequação ao Grupo de Pesquisa Laboratório de Análise
Fílmica aos sistemas lúdicos digitais passou, necessariamente, pela construção de um vínculo
teórico dialógico, e que foram também assimiladas, pelo projeto, linhas de pensamento
próprias da crítica de outros artefatos midiáticos que contribuíram para análise do nosso
corpus. Os experimentos mais profundos no corpus despertaram uma demanda maior de
teorias e práticas sob a fundamentação da filosofia estética. Motivo pelo qual esta pesquisa foi
transferida para o Grupo Analítica (análise crítica da mídia e produtos midiáticos) 12 , sob
orientação do Prof. Dr. Jorge Cardoso Filho.
Antes de partirmos para a escolha dos videogames de ação-aventura que comporiam nosso
corpus de análise, foi preciso delimitar qual plataforma13 de videogame seria mais adequada
ao projeto. Dentre as plataformas disponíveis hoje no mercado, o Xbox 360 (Microsoft) e o
Playstation 3 (Sony) destacaram-se por dois motivos: a) grande quantidade de jogos
narrativos lançados; e b) grande parte dos produtos e serviços (Xbox Live14 e PSN15) têm
suporte no território brasileiro. Devido a popularidade do nosso primeiro corpus analisado, o

9

Ver capítulo 2.
Idem.
11
http://lafposcom.com.br
12
http://blogdoanalitica.blogspot.com.br
13
Plataforma é o padrão de tecnologia (hardware e software) empregada no funcionamento de determinada
infraestrutura, nesse caso, videogames.
14
Serviço de distribuição de conteúdo online da Microsoft. Permite a construção de partidas online entre muitos
jogadores assinantes (um dos grandes atrativos dos consoles de última geração).
15
Serviço de distribuição de conteúdo online da Sony.
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jogo God of War (2005), e sua exclusividade para a plataforma da Sony, concentramos nossa
pesquisa nos jogos de ação-aventura do Playstation 3.
Estabelecido o console, a escolha do corpus seguiu o princípio da diversidade para avaliar as
várias possibilidades de organização dos dispositivos materiais nas suas estratégias de efeito
dentro do gênero videolúdico de ação-aventura. Tomamos como base dois pontos: a)
desenvolvedor 16 ; b) ambientação ficcional17 . Em pesquisa cruzada entre os três principais
veículos de divulgação dos videogames na internet (IGN18, Gamespot19 e MobyGames20) e
em catálogos históricos (KENT, 2001; WOLF, 2007), definimos os seguintes videogames
como corpus de análise:
•

16

God of War 21 : desenvolvido pela SCE Santa Monica Studio 22 e
distribuído pela Sony Computer Entertainment23 exclusivamente para
o Playstation 224. O jogo narra as agruras do general espartano Kratos,
e sua busca por redenção pelo assassinato da própria esposa e da filha
no calor de uma batalha. Para obter a paz de espírito, o protagonista
recebeu a tarefa de recuperar a Caixa de Pandora com o intuito de
impedir que Ares (deus da guerra) destrua a cidade de Atenas. God of
War teve uma calorosa recepção da mídia especializada, recebendo
prêmios de melhor jogo de ação/aventura do ano pela Academy of
Interactive Arts & Sciences 9th Annual D.I.C.E.25 e melhor jogo do
ano pela IGN Entertainment Games26. Sua jogabilidade é construída
por uma série de mecânicas clássicas do gênero de ação-aventura,
como a resolução de enigmas para desencadear novos eventos
narrativos, combinadas com quick time events 27 e ataques baseados
em combos28.

Diferente do formato fílmico, no qual as obras são identificadas pelos seus diretores, os sistemas lúdicos
digitais criam identidade estética por meio dos seus desenvolvedores ou software houses: empresas que
desenvolvem e detêm os direitos legais sobre a linguagem de programação dos jogos.
17
Assim como nos gêneros literários, cada gênero de ambiente virtual (ação, ficção científica, fantasia etc.) tem
suas estratégias peculiares para causar efeitos nos jogadores (CARR, 2006).
18
http://www.ign.com
19
http://www.gamespot.com
20
http://www.mobygames.com
21
http://www.godofwar.com
22
http://www.worldwidestudios.net/santamonica
23
http://www.scei.co.jp/
24
O jogo foi posteriormente relançado para o console Playstation 3 em 2009, na coletânea God of War
Collection (remasterizado em alta definição).
25
http://www.interactive.org
26
http://www.ign.com
27
Esse tipo de mecânica lúdica que permite ao jogador um controle limitado de uma sequência audiovisual de
ação por meio de inputs de informação em um tempo preciso. Caso o jogador não consiga controlar o tempo
certo das ações, a sequência retorna ao início.
28
Mecânica lúdica na qual o jogador acumula pontos, exponencialmente, por encadear uma sequência
ininterrupta de ataques nos adversários.
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•

Bioshock 29 (2010): atualmente desenvolvido pela 2K Games 30 e
distribuído pela Take-Two Interactive 31 . O jogo é ambientado em
1960 e narra a história do Jack e sua descoberta da cidade subaquática
Rapture, após seu avião cair no oceano. Bioshock ficou conhecido por
integrar moralmente o jogador na retórica procedimental da história
do jogo e por demonstrar que os videogames podem ser uma forma de
arte (TAVINOR, 2009a). Adquiriu uma média de 96% de críticas
positivas em sites como o Metacritic32 e o GameRankings33, tornandose um dos jogos mais bem recebidos para as plataformas da sétima
geração de videogames. Ganhou prêmio de melhor jogo do ano pela
BAFTA34, Game Informer35 e Spike TV36.

Após a análise do corpus de pesquisa, organizamos os argumentos e conclusões deste trabalho
em três capítulos, com ramificações tópicas seguindo o tema de cada capítulo,
respectivamente. O primeiro capítulo, de carácter teórico, estabelece a fundamentação teórica
para a análise poética das obras videolúdicas. Neste capítulo, defendemos o estado da arte das
teorias contemporâneas proveniente da filosofia analítica da arte (CARROLL, 2010) e outros
suportes epistemológicos que possibilitaram uma definição ontológica da obra videolúdica e a
relação dos seus componentes fundamentais: o lúdico, a ficção e a incorporação.
No segundo capítulo, demonstramos as bases teóricas para a análise da retórica procedimental
do gênero videolúdico, sob a perspectiva das estratégias poéticas dos desenvolvedores dos
jogos escolhidos. Para tanto, tornou-se necessária uma revisão teórica das bases fundamentais
da poética clássica e contemporânea, e sua subsequente aplicação para a análise do gênero
videolúdico de ação-aventura. Este capítulo foi estruturado de maneira descontínua com os
tópicos do capítulo anterior. Por motivos de eficiência analítica, “o procedimento da
interpretação de alguma maneira inverte o procedimento da criação da obra” (GOMES,
2004b, p. 115), ou seja, preferimos estabelecer uma metodologia de análise que partisse do
corpo, e seus modos de interação com o objeto videolúdico, para depois avaliar os seus outros
componentes poéticos fundamentais.
No terceiro, e último capítulo, antes de tecer as considerações finais da tese em apreço,
buscamos trazer análises de jogos incluídos no corpus desta pesquisa. Nesse âmbito as
29

https://www.2kgames.com/bioshock/
https://www.2k.com/
31
http://www.take2games.com/
32
http://www.metacritic.com
33
http://www.gamerankings.com
34
http://www.bafta.org
35
http://www.gameinformer.com
36
http://www.spike.com
30
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ferramentas analíticas, desenvolvidas no capítulo anterior, foram utilizadas para classificar as
estratégias de efeitos poéticos que configuram os efeitos genéricos de ação-aventura nos
videogames. Procedimentos como decupagens dos níveis nos jogos, e outros tipos de
decomposições analíticas das obras selecionadas foram aderidos para uma melhor
compreensão dos programas de produção de efeitos do gênero videolúdico em questão.
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1 INSTÂNCIAS FORMATIVAS DA OBRA VIDEOLÚDICA
O estudo dos videogames no meio acadêmico (pelo viés narrativo) é um exercício bastante
recente comparado com outros tipos de mídias audiovisuais. Tem como marco inicial o livro
Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço (MURRAY, [1997] 2003). Assim
como ocorreu com o cinema (BORDWELL, 1985; GAUDREAULT & JOST, 1995), Murray
tenta adaptar o sistema narratológico literário (GENETTE, 1980) no intuito de investigar os
problemas específicos que os sistemas lúdicos digitais apresentam à teoria narrativa.
Esta tipologia de jogos eletrônicos é regida por três parâmetros que organizam a experiência
imersiva do usuário/jogador em relação ao texto: 1) a sensação de estar presente em outro
lugar, imerso em uma lógica ficcional (ou nos cenários criados pelo meio); 2) “a emoção de
exercer o poder sobre materiais sedutores e plásticos” (MURRAY, 2003, p. 150) intervindo
ativamente nesses mundos; 3) o estado de constante transformação a que estão sujeitos os
objetos na mise-en-scène digital. Para Murray, a maestria na organização desses parâmetros
possibilitaria uma ampla intervenção do usuário em uma determinada trama ficcional,
instituindo os videogames como meio privilegiado para experimentações nesse sentido.
Os esforços de Murray, no final dos anos 1990, permitem galgar alguns passos na construção
de um modelo do que seria a relação poética do jogador com texto videolúdico. Entretanto,
seu trabalho se sustenta muito mais em teorias especulativas sobre o futuro das “narrativas
interativas” do que em um rigor sistemático de pesquisa que sustentem seus parâmetros
estéticos.
No mesmo ano do lançamento do livro da Murray, Espen Aarseth (1997) publica Cybertext:
Perspectives on Ergodic Literature. Também com base em teoria literária, o autor desenvolve
a noção de literatura ergódica para designar um esforço não trivial no percurso de um texto: o
usuário não apenas lê, mas explora ativamente, simultaneamente como leitor e autor. Aarseth
propõe que esses textos, os cibertextos, constituam-se de uma especificidade própria,
diferentes dos textos impressos e do hipertexto. Por uma via teórica muito mais sólida que as
propostas de Murray, o autor faz um mapeamento genealógico dos cibertextos, reforçando
que essa categoria de textos não surgiu com as novas tecnologias da informática, mas de uma
nova perspectiva da relação leitor-texto.

19

Como marco inicial do processo genealógico, Aarseth elege o antigo texto chinês da dinastia
Chou (1150-249 a.C.), o I Ching (WILHELM, 2000), também conhecido como o livro das
mutações. Por meio da manipulação de três moedas ou quarenta e nove varetas, esse sistema
pode gerar até 4.096 possíveis combinações textuais. O I Ching era usado como oráculo
autônomo, ou seja, não dependia de uma figura humana que fizesse a mediação junto aos
deuses em busca de respostas sobre o futuro. O leitor poderia chegar aos deuses (aqui
representado na natureza randômica proporcionada pelas varetas e moedas dentro do sistema)
pela relação mecânica com o texto37.
A mesma perspectiva maquínica (Figura 1) pode ser encontrada em textos mais recente como
no livro do poeta Raymond Queneau, Cent Mille Milliards de Poemes (1961). O livro é
composto por dez sonetos, cada verso em uma filipeta cortada. O leitor pode combinar os
versos da forma que quiser, de modo que, matematicamente, pode-se montar um total de cem
trilhões de sonetos. Aarseth cita ainda os livros The Unfortunates (JOHNSON, 1969) e
Landscape Painted With Tea (PAVIC, 1990) como exemplos de literatura ergódica.

Figura 1: Mecânica Textual (AARSETH, 1997, p. 21)

A perspectiva cibertextual permite então a Aarseth afirmar que o modelo estético de relação
leitor/texto nos videogames funciona da mesma maneira que os livros citados. Não importa a
37

O leitor do I Ching fazia uma pergunta sobre repercussões futuras de determinado tema (“Como será a colheita
do próximo semestre?”), jogava as moedas ou varetas (ferramentas), e em seguida consultava um texto
específico associado a um resultado em umérico proveniente do sistema randômico dessas ferramentas: um dos
64 hexagramas (WILHELM, 2000, pp. 4-10).
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substituição da mecânica analógica dos livros pela arquitetura digital dos videogames
(conclusão tirada pelo autor com base em uma comparação sistemática entre os dois
formatos). A grande “virada paradigmática” para Aarseth está na noção de autonomia de
funcionamento que o cibertexto gera tanto em relação ao autor quanto ao leitor.
Essa autonomia é particularmente notável nos textos de computador, dada a
sua complexidade e a duplicidade fundamental da sua estrutura: tais textos
devem se estruturar de modo a que sejam entendidos não apenas pelos seus
usuários humanos (como texto), mas também pela máquina (como
programa) (ALBUQUERQUE & SÁ, 2000, p. 88).

Com base na perspectiva cibertextual, o autor propõe, em 2001 38 , um novo campo
epistemológico para o estudo dos videogames, já que não existe “diferença entre jogos e
literatura, e sim, entre jogos e narrativas” (AARSETH, 1997, pp. 4-5). Como premissa geral,
a nova linha de pensamento inverte a posição central atribuída à narrativa. Antes
determinante, agora ela seria colocada em subordinação a um sistema de regras, próprio da
natureza ontológica de qualquer jogo (HUIZINGA, 1971). Os videogames, então, podem
constituir-se como um tipo de texto com funcionalidade integral, independente das estruturas
narrativas. Os ludologistas usualmente citam a abstração arquitetônica de Tetris (1984) como
exemplo extremo dessa autonomia formal.
O problema central de Tetris (Figura 2) baseia-se no encaixe de peças com formas
geométricas bidimensionais em determinados espaços com formato correspondente. Para
tanto, o jogador tem um período cronometrado de tempo que diminui progressivamente em
relação direta com o grau de dificuldade escolhido. Quando uma linha é completada,
desaparece e dá pontos extras ao jogador. Todas as dinâmicas de formação de sentido em
Tetris estariam contempladas pela perspectiva textual de Aarserth, sem em nenhum momento
depender de estruturas narrativas (BARTHES, 1971) para fundamentar ou compor esse
sentido.

38
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Figura 2: Tetris (IBM, 1986)

A disputa entre a narrativa e o lúdico (TEIXEIRA, 2008) compõe, de maneira inicial, as
forças disciplinares na especulação de um modelo de relação simbólica entre o leitor e o texto
videolúdico. Pelo ponto de vista narratológico a formação de sentido dá-se pela mimésis
(AUERBACH, 2004), ou seja, a representação do mundo real por meio de estruturas
narrativas. Já a ludologia defende o paradigma da simulação (FRASCA, 2001), no qual a
formação de sistemas simbólicos se dá por meio de regras estruturadas dentro do próprio
sistema.
Pesquisas conciliatórias como a de Jasper Juul (2005) buscaram de alguma forma unificar as
abordagens anteriores. Seus preceptores argumentam que os videogames são constituintes de
um modelo específico de texto maquínico, resultado da ação conjunta dos vários subsistemas
ludológicos e o enredo de determinada narrativa.
Narrativa e sistema ludológico constituem partes indissociáveis das
características dos games. Se pegamos, por exemplo, um jogo como The
Secret of Monkey Island39, fica evidente essa dificuldade de separar os dois
conceitos: será impossível resolver os puzzles40 propostos sem que o jogador
se tenha imbuído da história que está sendo proposta e perceba o que lhe
pede a narrativa em cada momento. Por outro lado, perceber os movimentos
da história não é o suficiente se ele não consegue avançar os puzzles que lhe
proporciona a estrutura ludológica. E são justamente os elementos da
narrativa que vão lhe oferecer a solução para os puzzles (PINHEIRO, 2007,
p. 58).

39

Lançado em 1990 pela Lucas Arts e dirigido por Ron Gilbert. Conta a história de Guybrush Threepwood, um
jovem que quer se tornar pirata.
40
Termo usado em game designer para nomear dispositivos interativos que desencadeiam avanços no enredo.
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Os puzzles (enigmas) narrativos são exemplos de mecanismos lúdicos que propõem um
problema para testar a capacidade de observação dos jogadores ao requisitar operações
mentais como inferências e testes de atenção e memória com base em elementos contidos na
narrativa de determinado jogo. No videogame Maniac Manson: Day of the Tentacle (1993) o
jogador coordena três personagens, em linhas temporais diferentes, com o objetivo de evitar
que os tentáculos mutantes dominassem o mundo no futuro. Um dos enigmas narrativos do
jogo, por exemplo, era criar uma bateria a base de vinagre no futuro. O personagem do
passado esconde uma garrafa de vinho em algum lugar, enquanto o personagem do futuro, a
enfermeira Laverne (Figura 17), encontra-a 400 anos no futuro transformado em vinagre41.
Pelo modelo estabelecido por Juul, teríamos então duas dimensões fundamentais na
construção de sentido de uma experiência videolúdica: a ficção (não a narrativa)42 e o lúdico.
Entretanto, apesar de citar vagamente, o autor não dá a devida importância à instância
material (medium) na construção simbólica em relação ao jogador, como aponta o modelo de
Aarseth. Trabalhos introdutórios ao estudo das funcionalidades do hipertexto, como Pierre
Lévy (1993; 1996; 1999) e Steven Johnson (2001), ressaltavam a necessidade constitutiva de
uma face material dos dispositivos de relação com o texto, para que se use toda a extensão da
exploração e atividade mecânica do usuário.
Apesar dos estudos conciliatórios estabelecerem modelos mais sólidos da experiência do
jogador, entre a narrativa e o lúdico, ainda há muitas lacunas para além dessa dicotomia,
principalmente no campo da estética (JIMENEZ, 1999). São poucos os estudos sobre a
materialidade expressiva dos videogames, ou seja, como uma obra: “isso quer dizer que foi
configurada por arte para produzir em outra subjetividade uma determinada variedade de
sentidos […]” (GOMES, 2004b, p. 97).
Diante desta lacuna, este trabalho parte do princípio teórico que os videogames são artefatos
culturais capazes de afetar esteticamente seus jogadores. Dentro desta premissa, a melhor
forma para compreender tais objetos seria estabelecer as distinções características de como o
ato de jogá-los afetaria seus jogadores e como o significado do que eles sentem estaria
arraigado no cotidiano cultural contemporâneo.

41
42

Para uma análise ampliada do jogo Maniac Manson: Day of the Tentacle, ver o capítulo 3.
Ver tópico 1.2.
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Partir desta premissa, entretanto, não é uma tarefa simples. Mesmo dentro do campo do
estudo dos jogos (MÄYRA, 2008) não existe consenso sobre quais são as propriedades
estéticas dos videogames ou mesmo se tais propriedades são dignas de relevância para a
caracterização desta mídia em relação a outros artefatos lúdicos anteriores (KIRKPATRICK,
2011, p. 12). Dados da Digital Games Research Association43 parecem demonstrar, inclusive,
o desinteresse dos pesquisadores por temas relacionados ao campo da estética: “a palavra
‘estética’ figurou em quase 10% de todos os artigos (como amostrados em títulos, resumos e
palavras-chave) na conferência DIGRA 2003, mas caiu para bem abaixo de 4% em 2005 e
2007” (NIEDENTHAL, 2009, p. 1).
Recorrer ao campo da crítica, especializada ou não em videogames, propõe horizontes de
pesquisa ainda mais infrutíferos em definições concretas sobre o assunto. O crítico de cinema
norte-americano Roger Ebert, afirma categoricamente que os videogames nunca serão arte,
pois: “ninguém dentro ou fora do campo [videolúdico] jamais foi capaz de citar um jogo
digno de comparação com os grandes poetas, cineastas, romancistas e poetas” 44. Ou seja,
Ebert estipula critérios de hierarquia entre as obras videolúdicas atuais e obras primas (COLI,
2008, p. 14) de outros campos artísticos para determinar que certas características estruturais
impediriam os jogos digitais de atingir um estatuto artístico digno de provocar qualquer tipo
de experiência estética45.
A crítica especializada, por outro lado, defende, em sua unanimidade, que os videogames
podem ser considerados “arte”, na medida do possível, para a longevidade dos 30 anos da
mídia. Em uma compilação de entrevistas com os principais designers de jogos da indústria
sobre o tema em questão para no site Gamasutra é possível contatar, entretanto, que as
opiniões não conseguem esclarecer qual o tipo e como seria constituída a experiência estética
dos videogames46. As opiniões estabelecem somente o senso comum de que os videogames
possuem uma possível potencialidade estética, como afirma o designer Tim Schafer: “Se
Marcel Duchamp pode pendurar um urinol em uma galeria e dizer que é arte, então vou dar
minha cara a tapas e dizer que Okami47 também é [arte]”48.

43

http://www.digra.org/
http://bit.ly/NSChjk
45
Seguimos, neste trabalho, as concepções de experiência estética definidas por nosso orientador, Jorge Cardoso
Filho (2011).
46
http://ubm.io/1xFcts2
47
http://www.okami-game.com
48
http://ubm.io/1xFcts2
44
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A divergência de opiniões entre acadêmicos e designers pode ser uma extensão das
problemáticas do próprio campo da estética refletidas na pesquisa dos jogos digitais. A
estética contemporânea não pode ser entendida como um campo de pesquisa unificado, pois
“aquilo que chamamos de estética [hoje] não é de modo algum um ramo da filosofia, mas
muito mais um sistema bastante solto de questões concernentes ao nosso interesse nas artes”
(SANTAELLA, 1994, p. 100).
Com o intuito de organizar as várias opiniões sobre o tema estética videolúdica, Simon
Niedenthal agrupa as problematizações do campo em três categorias (2008, p. 22):
1. Estética videolúdica refere-se ao fenômeno sensorial que os jogadores
encontram no jogo (visual, aural e háptico). Exemplo deste tipo de
abordagem pode ser encontrado nas pesquisas desenvolvidas pelo
designer de jogos Jesse Schell no Centro de Entretenimento
Tecnológico da Universidade Carnegie Mellon, em 2006,
posteriormente compilado e lançado no Brasil em 2011 no livro A
Arte de Game Design. Schell decompõe a experiência do jogador em
categorias provenientes do mundo ficcional em personagens,
narrativa, espaços e estética. De acordo com esta taxonomia, a
categoria estética seria responsável pela aparência audiovisual do
videogame (Schell, 2008). Os escritores deste grupo veem a estética
dos videogames sob certo classicismo etimológico do sentido grego da
palavra: aistêtikos, que significa sensação, sensibilidade
(OLIVEIRAS, 2007). O problema aqui se estabelece em desvendar
como os jogos digitais se revelam enquanto imagem, música e efeitos
sonoros aos jogadores.
2. Estética videolúdica refere-se aqueles aspectos dos jogos digitais que
são compartilhados com outras formas de arte. Ou seja, os
videogames compartilham certas formas, objetivos, conteúdos, temas
e práticas de design com outras mídias e tipos de arte, o que permite
comparação e generalização. Escritores provenientes deste tipo de
perspectiva, por vezes, usam a estética como uma plataforma para as
discussões sobre as questões plásticas dos jogos, como os gráficos ou
estilos visuais. Estão inseridos aqui também os pesquisadores que
tentam responder uma questão tão cara à filosofia analítica: “os
videogames são arte?” (TAVINOR, 2009b; SMUTS, 2005a).
3. Estética videolúdica é uma expressão do jogo enquanto prazer,
emoção, sociabilidade etc. As abordagens deste grupo consideram os
jogos digitais artefatos com potencialidade de despertar no jogador
uma experiência estética. A natureza um tanto aberta deste tipo de
experiência tem atraído um número de escritores, que, em alguns
casos, caracteriza a experiência estética de um jogo como "divertida"
(KOSTER, 2003) ou “prazerosa” (LAUTEREN, 2002).
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As categorias definidas por Niedenthal não podem ser consideradas as únicas linhas de
pesquisa no campo da estética videolúdica, entretanto servem de parâmetro para determinar o
“estado da arte” que ainda permanecia quase o mesmo em 2014. Ou seja, é possível sustentar
algumas de suas conclusões preliminares como fato do entendimento comum do que seria
“estética do videogame”, que é mais específica do que a definição muito abrangente de
estética geral: “reflexão crítica sobre arte, cultura e natureza” (KELLY apud NIEDENTHAL,
2008, p. 24). Ou a inexistência de uma ferramenta analítica inextricavelmente ligada ao
campo: já que os pesquisadores ou escritores recorrem à semiótica (MYERS, 2005), estudos
culturais e teoria fílmica (LAUTEREN, 2002), teoria cultural e filosofia (KIRKPATRICK,
2011) e filosofia analítica (TAVINOR, 2009b) para investigar seus objetos de estudo.
Apesar de algumas conclusões de Niedenthal permanecerem relevantes, a base teórica (de
objetos videolúdicos) e dos seus agrupamentos necessita de uma atualização para compor
integralmente o que podemos considerar a contemporaneidade da estética do videogame.
Conforme o autor, por exemplo, a análise do primeiro agrupamento associado à experiência
estética proporcionada pelas qualidades sensórias dos jogos confirma que “a perspectiva dos
jogos enquanto brincadeira dos sentidos não foi adequadamente desenvolvida nos estudos
lúdicos” (NIEDENTHAL, 2009, p. 3). A análise de jogos experimentais, como o videogame
Rez (2002), poderia ampliar nossa enciclopédia analítica para além de termos superficiais
sobre a experiência sensória videolúdica.
A hierarquia dos objetos videolúdicos estabelecida aqui não parece uma postura muito
rentável ao desenvolvimento da disciplina, já que parte da orientação de efeitos poéticos do
que seria uma exceção para compor a experiência de um suposto “jogador-modelo”49. Esta
proposta de Niedenthal encontra ressonância ainda em pesquisas estéticas desenvolvidas
recentemente no Brasil:
[…] podem esses jogos [independentes], com suas estéticas, temáticas e
gameplays particulares, produzir experiências que vão além do ‘simples’
sentimento de recompensa – ao solucionar puzzles, por exemplo – ou da
sensação de imersão através de suas narrativas? Experiências típicas das
outras modalidades midiáticas? Afecções particulares? Como aquela que
descreve Jenova Chen, criador de Journey, quando afirma que chorou pela
primeira vez em uma experiência midiática ao jogar The Legend of Sword
And Fairy (Softstar Entertainment,1995)? (FERREIRA, 2013, p. 148).

49

Adaptação do conceito de “Leitor-Modelo” desenvolvido por Umberto Eco (1979, p. 45). Ver. Capítulo 2.

26

A premissa dos autores é a mesma: videogames populares50 não teriam potencial expressivo
relevante o suficiente para compor o quadro de objetos de pesquisa da estética dos jogos. Ora,
como é possível investigar efeitos estéticos inusitados se a disciplina ainda não conseguiu
estabelecer um corpo de efeitos comuns aos jogos digitais? Se partimos, por exemplo, de uma
perspectiva da composição inicial da estética de artefatos culturais próximos aos videogames,
como o cinema (AUMONT, 2002; BETTON, 1987; BORDWELL, 2008), podemos perceber
o percurso inverso: parte-se do que há de mais popular e comum em formas e seus efeitos,
para posteriormente investigar as exceções em determinados artistas e/ou estúdios de
produção. Nesse sentido, nossa definição sobre o que seria a estética videolúdica segue na
contramão lógica dos argumentos de Niedenthal, no que diz respeito necessariamente a uma
não hierarquia destes artefatos computacionais, ou pelo menos a busca do que seria uma
análise estética generalista das suas formas.
Podemos também colocar em suspenso, inicialmente em termos de nossa argumentação, o
caráter artístico de formas simbólicas videolúdicas, para tentar entender como elas “surgem
como o medium que permite aos sujeitos [jogadores] tomarem consciência da sua própria
existência, seja reafirmando-a, alargando sua compreensão ou ainda criticando os seus
próprios pressupostos estabelecidos” (GUIMARÃES ET AL, 2006, p. 8). Nesse sentido, não
compactuamos com a segunda categoria de pesquisadores apontada por Niedenthal (2008, p.
22). Ou seja, não estamos defendendo neste trabalho a possibilidade de que os videogames
são, ou deveriam ser enquadrados no estatuto dos artefatos artísticos. Ao invés disso,
pretendemos observar as potencialidades poéticas dos jogos digitais, analisar se mesmo as
obras mais populares contêm traços que indicam um possível mapeamento de tais efeitos51.
A terceira categoria criada por Niedenthal, “os jogos digitais são artefatos com potencialidade
de despertar no jogador uma experiência estética” (2008, p. 22), subsome, por fim e com certa
exatidão, os nossos objetivos epistemológicos para os próximos tópicos deste trabalho.
Entretanto, o mapeamento de Niedenthal para esta categoria abre poucas perspectivas para a
construção de um modelo concreto da relação entre o jogar e as obras videolúdicas. Ambos os
teóricos citados, Koster (2003) e Lauteren (2002), não desenvolvem bases filosoficamente
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sólidas para respaldar seus modelos do que seriam as características fundamentais da “forma”
videolúdica. A exceção desta categoria, certamente, seria o livro do prof. Graeme Kirkpatrick:
Aesthetics Theory and The Video Game (2011). A tese principal deste livro defende que
somente com base na teoria estética clássica é possível transcender a concepção que a
experiência estética videolúdica reside unicamente em “prazeres visuais” (2011, p. 13), ou
seja, na busca constante do realismo gráfico nos jogos digitais (FERREIRA, 2013, p. 119).
O conceito primário para entender e analisar a estética videolúdica, para Kirkpatrick, é a ideia
de que o jogar 52 só pode produzir uma representação do mundo se for organizado em
determinadas formas. Tais formas produziriam uma sensibilidade subjetiva e uma delineação
objetiva do espaço e tempo, para que a experiência estética seja coerente e faça sentido. Visto
desta maneira, o lúdico torna-se fundamental no investimento formativo de qualquer obra
com fins estéticos. Os jogos eletrônicos não seriam, então, objetos estéticos por suas
características visuais prazerosas ou por uma estimulação intensa dos sentidos; e sim, por
facilitar o jogo, entre expectador e obra, de uma maneira diferente de outros artefatos
culturais.
Pareyson, com base em Huizinga (1971), circunscreve esta perspectiva fundamental do
elemento lúdico de maneira ainda mais objetiva na sua Estética da Formatividade (1993):
“[…] o artista, formando, inventa efetivamente leis e ritmos totalmente novos, mas esta
novidade não surge do nada, surge, como uma livre resolução de um conjunto de sugestões,
que a tradição cultural e o mundo físico propuseram ao artista […]” (ECO, 1981, p. 18). Ou
seja, para se pensar a criação artística enquanto um jogo é preciso admitir que o processo de
desenvolvimento de qualquer obra videolúdica estaria preso a certos “padrões de
regularidade, representados por suas regras estilísticas” (VALVERDE, 2007, p. 125).
Para estabelecer quais seriam estes padrões de regularidades, antes é preciso definir em que
consiste uma obra estritamente videolúdica. Quais suas singularidades ontológicas? Como
este tipo de forma lúdica se relaciona com outras obras de arte e/ou produtos de
entretenimento? No próximo tópico iremos demonstrar como os videogames não podem ser
caracterizados por uma única marca distintiva. Por conta das suas particularidades midiáticas,
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A noção de jogar em Kirkpatrick é similar à de Huizinga (1971) em termos de evasão da vida real: “Em níveis
mais profundos da nossa experiência, jogar é o que nos permite conjurar algo do nada; é aquilo que nos separa
do vazio […]” (2011, p. 14).
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este tipo de obra interativa só pode ser definida por um conjunto variável de condições
envolvendo três dimensões principais: o jogo, a ficção e a incorporação (KLEVJER, 2006).

1.1 UMA PROPOSTA DEFINICIONAL
Assim como ocorreu inicialmente com a televisão e o cinema, os videogames não foram
reconhecidos enquanto uma forma cultural com possibilidades artísticas. Em particular, no
caso das obras videolúdicas, a morosidade neste reconhecimento arrasta-se por quase
cinquenta anos. Os primeiros videogames eram obras de computação gráfica extremamente
simples e não alcançaram respaldo na cultura popular até o final da década de 1970. Parte do
problema para tentar definir o que seriam os videogames é uma consequência das pressões da
indústria do entretenimento. Ao criar uma nova categoria, diferente das mídias tradicionais,
para enquadrar a experiência de jogar um dispositivo interativo complexo (WOLF, 2001), a
indústria videolúdica gera uma série de questões sobre os videogames e seu diálogo háptico
com o usuário.
As abordagens teóricas demonstradas no início deste capítulo tentam estabelecer limites e
extensões entre a natureza midiática dos videogames e outros tipos de artefatos culturais para,
de alguma maneira, resolver as pressões proposta pela indústria do entretenimento. Como
vimos, a abordagem narratológica defende que os videogames são caracterizados como novas
formas de narrativas ou textos. Já a abordagem ludológica considera os videogames como
parte de uma família maior de outros jogos, porém com o suporte de novas mídias digitais.
Através destas abordagens conseguimos apenas vislumbrar os videogames pelas suas
funcionalidades específicas, e não na forma de uma definição propriamente dita. O professor
de filosofia Grant Tavinor 53 defende em seu livro The Art of Videogames (2009b) que as
abordagens anteriores carecem de rigor filosófico para estabelecer uma definição do que
realmente seria uma obra videolúdica. Mesmo as abordagens posteriores, como Jasper Juul
(2005) e Katie Salen e Eric Zimmerman (2004), estão mais preocupados em estabelecer
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continuidades entre os videogames e outros jogos tradicionais, ao invés de defini-los
propriamente.
Antes de adentrarmos mais precisamente na definição dos videogames, vale aqui um pequeno
retrospecto sobre o porquê da necessidade de defini-los. Tanto os pressupostos do professor
Tavinor, quanto grande parte da base epistemológica deste capítulo, são provenientes da
filosofia analítica. Ou seja, o tipo de filosofia que tem como objetivo principal a análise de
conceitos essenciais às práticas e as atividades humanas: […] “os filósofos analíticos
procuram, entre outras coisas, identificar os critérios que usamos para classificar as coisas de
uma maneira e não de outra” (CARROLL, 2010, p. 17).
Ao aplicar o método da filosofia analítica ao campo artístico, por exemplo, tem-se como
finalidade explorar conceitos que tornam possível criar ou pensar arte. Os conceitos
relevantes podem ser fundamentais: como o que é arte?; ou as noções genéricas do que é
representação e/ou estética. Pode-se elaborar teorias também sobre os conceitos
complementares, como criatividade, valor artístico etc.
Mas muito mais importante do que os usos oficiais do conceito de arte é o
papel que o conceito desempenha na nossa permanente relação pessoal com
as obras de arte, uma vez que o modo de reagirmos a um objeto –
interpretativa, apreciativa valorativa e emocionalmente – depende do fato de
classificarmos ou não como obra de arte (CARROLL, 2010, p. 19).

Assim como para Carroll é fundamental a definição da obra de arte para uma ampla análise de
sua gama de efeitos, tentaremos aqui apresentar e debater a lógica da construção de uma série
de conceitos fundamentais sobre a obra videolúdica. Neste sentido, vamos seguir o caminho
traçado por Tavinor e, posterirormente, ampliar sua definição do videogame para algo mais
próximo dos objetivos de nossa pesquisa. Iniciaremos, então, pela definição nominal do
artefato cultural videolúdico.
Geralmente as definições nominais estão associadas aos dicionários. Sua função é encontrar
um sentido para o objeto definido por meio da reação lógica entre termos comumente usados
no cotidiano. O dicionário Aurélio, por exemplo, define o videogame da seguinte maneira:
“programa interativo de finalidade recreativa acoplado a um dispositivo para exibição visual
de dados e a outro dispositivo de entrada de dados”. Por meio desta definição poderíamos
concluir que uma série de categoria de jogos digitais seria necessariamente sinônima da
palavra videogame: como jogos eletrônicos, jogos computacionais e jogos digitais. Entretanto,
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ao analisarmos com mais cuidado, perceberemos algumas diferenças bem significativas entre
estes tipos de definição.
1. O conceito de jogo eletrônico pode englobar também brinquedos, com
ou sem dispositivos de visualização. Na edição Super, do jogo de
tabuleiro Banco Imobiliário da Estrela os jogadores manipulam suas
fortunas de forma digital, por meio de uma máquina de cartões de
crédito54.
2. A noção de jogo computacional tem um sentido mais específico do
que o de jogo eletrônico, já que perfaz, com mais precisão, a noção de
que este tipo de jogo necessita de um aparato de visualização: o
monitor. Entretanto, esta definição fica restrita aos computadores
pessoais, discriminando videogames conhecidos como consoles
(Playstation 4 ou Xbox One).
3. A última definição, jogos digitais, faz-se a mais abrangente de
sentido, já que liberta a noção deste tipo de jogo da sua relação
intrínseca com as plataformas e/ou hardwares. Porém, este conceito
nos leva ao mesmo problema da noção de jogo eletrônico.
Acreditamos, assim como já tinha sido pontuado por Tavinor (2009b), que a definição
nominal mais apropriada para o corrente trabalho, posto que pontua sua relação com outras
noções genéricas, seja mesmo videogame. O termo é certamente o mais abrangente de todos,
utilizado na maioria das revistas e sites brasileiros especializados na cobertura da indústria
videolúdica. Dentre os termos supracitados, videogame também é o que mais reflete a
conjunção de sentido entre as noções visuais (plásticas) e lúdicas das obras que pretendemos
analisar.
Especular os limites do significado nominal da palavra videogame, entretanto, não
proporciona um entendimento real ou empírico da noção de como se caracterizar as obras em
questão. Um dos motivos, talvez o mais relevante, de se desvendar a noção empírica, está
relacionado ao problema do rigor científico e sua necessidade de se chegar a definições cada
vez mais claras e precisas. O investimento em definições genuínas auxilia na tarefa dos
filósofos e cientistas no acréscimo epistemológico dos seus respectivos campos de
conhecimento ao descobrir a natureza real do mundo. Definições empíricas mais precisas
podem também acarretar em mudanças nas definições nominais sobre determinado termo,
como a nossa concepção sobre o conceito de água, tida por milênios como um elemento
metafísico fundamental, até que os cientistas descobriram o que a água realmente é
(TAVINOR, 2009b, p. 17).
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Na filosofia analítica, o método das condições necessárias e suficientes é a principal
ferramenta epistemológica utilizada para análise empírica de conceitos. Tem como função
decompor os conceitos em condições necessárias e suficientes de aplicação para que X seja Y.
Sua abordagem padrão trata os conceitos como categorias. Aplicar um determinado conceito a
um objeto significa classificá-lo como membro de uma categoria pertinente. Chamar algo de
obra de arte implica determinar se esse artefato reúne os critérios ou as condições exigidas
para pertencer a essa categoria.
Este método de analisar conceitos seria, aparentemente, do senso comum.
Quando se quer saber o que é uma coisa, como um solteiro, quer-se saber (1)
a característica ou características em questão que todos os membros da
categoria possuem e (2) que característica ou características que diferenciam
os membros desta categoria dos membros de outras categorias (CARROLL,
2010, p. 21).

Vamos tomar como exemplo a análise do conceito de princesa no videogame Super Mario
Bros (1985). Se uma condição X é necessária para Y, significa dizer que algo só pode ser Y se
for X. A princesa Peach só pode ser uma princesa no universo ficcional do jogo se ela for
mulher. Somente ser mulher não é uma condição suficiente para ser uma princesa. Afinal
pode-se ser uma mulher sem adquirir a condição de ser uma princesa. Entretanto, o inverso
não é verdadeiro: é necessário ser do sexo feminino para ser uma princesa. Mario55 ou Luigi
nunca poderiam ser princesas. Mesmo que, por uma mecânica cômica do jogo, ambos se
vistam como princesas, estes, ontologicamente, jamais irão incorporar o conceito de princesa.
Ou seja, a fórmula lógica é que um objeto Y só é princesa se for mulher.
Dizer, entretanto, que se Y for mulher é necessariamente princesa, seria uma proposição falsa.
Mesmo em um mundo ficcional limitado como o de Super Mario Bros – onde existe,
teoricamente, só uma mulher – não podemos especular que ser do sexo feminino neste mundo
seria condição suficiente para se tornar necessariamente uma princesa. Ser filha do Rei
Mushroom é o que garante a condição de princesa para Peach. Poderíamos, então, dizer que Y
é mulher e de linhagem real, então Y é uma princesa. Ou seja, nesse exemplo, o fato de ser do
sexo feminino e de linhagem real são condições individualmente necessárias para ser princesa
e, em conjunto, formam a condição suficiente para o conceito de princesa.
Com base nestes fundamentos filosóficos de análise, pretendemos aqui determinar o conceito
que capture a natureza material dos videogames, ou o que tem de especial sobre eles que os
55
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torna diferente de outros produtos midiáticos. “Tentativas de análise de conceitos em termos
de condições necessárias e suficientes, mesmo quando falham, contribuem para a descoberta”
(CARROLL, 2010, p. 23) de novos dados e distinções que enriquecem nossa forma de
perceber e produzir artefatos culturais.
Insistir, desta forma, em uma definição essencial dos videogames pode nos ajudar a entender
uma série de problemáticas estabelecidas pela indústria, no final dos anos 1970: (1) o que são
realmente

estes

novos

tipos

de

jogos?;

(2)

quais

são

suas

relações

de

continuidade/descontinuidade formal com outros tipos de jogos mais tradicionais?; e, por fim,
(3) como eles funcionam na indústria do entretenimento midiático? Para responder tais
perguntas, devemos antes retornar e problematizar as teorias sobre os videogames (abordadas
brevemente no tópico anterior) com o objetivo de esmiuçar suas contribuições para a
construção de uma série de condições necessárias e suficientes sobre estes jogos.
Narratologistas, como Janet Murray (2003) defendem que os videogames são um novo tipo de
estrutura narrativa, similar ao que vemos em outros produtos da cultura midiática, como
filmes e seriados de televisão. Tais abordagens empregadas na interpretação dos videogames
são provenientes da análise do jogo enquanto texto, ou seja, essas abordagens consideram o
sistema videolúdico como um objeto significante capaz de intermediar mensagens através de
gramáticas mecânicas que combinam seus códigos internos em uma coerência própria,
resultando em uma unidade de significação.
A narrativa seria a base fundamental para conceituar os videogames, na medida em que os
jogadores podem interpretar personagens manipuláveis em uma série de eventos com começo,
meio e fim (LAUREL, 1993). Gêneros videolúdicos, como os jogos de Aventura
(FERNÁNDEZ-VARA, 2009) e Roleplaying Games (BARTON, 2008), são desenvolvidos
prioritariamente com base na história que contam aos seus jogadores. Entretanto, estender o
conceito de que uma narrativa seja uma condição suficiente e/ou necessária para a essência
videolúdica é uma premissa bastante problemática: “a presença da narrativa não é suficiente
para constituir um artefato enquanto um videogame porque, obviamente, não videogames
também envolvem narrativas” (TAVINOR, 2009b, p. 20).
A narrativa é uma condição elementar na experiência hermenêutica de produtos da indústria
do entretenimento audiovisual, como filmes e séries para televisão. Nos videogames, a
narrativa audiovisual é geralmente identificada pelo que a indústria denomina como cena de
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corte (cut-scene). Estas pequenas sequências audiovisuais não interativas servem para
preparar o pano de fundo ficcional de determinado level (fase) 56 . As cenas de corte do
videogame Prince of Persia: The Sands of Time (2003), por exemplo, exploravam
tematicamente a habilidade do príncipe em manipular o tempo: antes de cada fase, era
demonstrado em uma pequena montagem audiovisual, os principais desafios lógicos e
espaciais para naquele espaço de jogo.
Cenas de corte de abertura frequentemente empregam os mesmos
dispositivos expositivos que o cinema, usando uma combinação de planomédio, plano americano e primeiro-plano para fornecer orientação ao
jogador. Cenas de corte também são usadas em intervalos de muitos jogos,
para adiantar a história ou recompensar o jogador com cenas espetaculares
de ação e/ou diálogos (KING & KRZYWINSKA, 2002, p. 12).

A inserção do aparato audiovisual em algumas obras videolúdicas não constitui, porém, uma
condição necessária para o conceito de videogame, já que alguns deles dispensam
completamente este tipo de suporte. A mecânica principal do Bejeweled (2001)57 – combinar
três formas iguais em uma grade de 8x8 – não demanda nenhum tipo de sequência narrativa
de eventos para que o jogador possa resolver seus enigmas. Videogames musicais, como
Guitar Hero (2005), também são bons exemplos para desqualificar a necessidade narrativa na
fruição videolúdica. Este tipo de jogo ação apela apenas para a destreza rítmica dos jogadores,
deixando de lado qualquer tipo de trama dramática. “Por todas estas razões, parece suspeito
que a narrativa seja por si só um recurso constitutivo de jogar videogame, porém ao invés
disto é um aspecto contingente para alguns jogos” (TAVINOR, 2009b, p. 21).
A segunda abordagem teórica sobre os videogames, a ludologia, defende a ludicidade
ontológica deste tipo de artefato. A principal reivindicação da ludologia é tomar como
princípio o que existe em comum, em termos estruturais, entre os videogames e outros tipos
de jogos, como os jogos de tabuleiro ou esportes em geral. Neste último caso, parece bem
óbvio que podem habitar tanto no ambiente real quanto no espaço digital, com pequenas
adaptações. Jogar tênis no Wii Sports (2006), com sensores que captam movimentos, é uma
experiência bem similar a jogar o esporte realmente. “Esses jogos transmídia – jogos que
migram de um meio para outro – dão uma indicação muito forte que a ludologia é a
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abordagem interpretativa certa para um grande número de videogames” (JUUL apud
TAVINOR, 2009b, p. 21).
Como vimos anteriormente, Aspen Aarseth (1997) introduziu o termo ergódico para
caracterizar as peculiaridades ontológicas dos jogos. O conceito de manipulação mecânica de
textos, sendo eles jogos ou não, foi uma tentativa de Aarseth em substituir o conceito vago,
em sua opinião, de interatividade. Para Tavinor, a proposição de Aarseth não parece uma
proposta interessante, pois a noção de interatividade nos é bastante familiar e “pode nos dar
perfeitamente uma boa análise teórica que faça um trabalho aceitável em capturar este aspecto
nos videogames” (2009b, p. 22). Para além disto, a noção dos videogames enquanto textos
ergódicos não é uma condição suficiente para constituir algo enquanto um videogame porque
também ocorre em outros produtos culturais, como os hipertextos.
Outra importante linha teórica nos estudos dos videogames, elaborada por Jasper Juul, tendem
ao viés conciliatório: não entre narrativa e lúdico, mas entre ficção e jogo. Primeiro passo
epistemológico de Juul consiste em compilar uma série de teorias lúdicas sobre jogos não
digitais, no sentido de demonstrar como elas convergem para uma estrutura formal, intitulada
“modelo clássico de jogo”:
Um jogo é um sistema baseado em regras com um resultado variável e
quantificável, onde diferentes resultados possuem diferentes valores; o
jogador exerce esforço para influenciar, e se sente emocionalmente ligado ao
58
resultado; as consequências da atividade são negociáveis (2005, pos 400).

Assim como o conceito ergódico, a noção de modelo clássico de jogo defendida por Juul, não
deixa bem clara sua contribuição para a definição dos videogames. O modelo clássico de jogo
não possui propriedades suficientes para uma definição consistente, dado que “foi
inicialmente desenvolvida para explicar não videogames” (TAVINOR, 2009b, p. 22). A sua
teoria pretende, exclusivamente, apresentar as propriedades comuns entre os jogos não
digitais e os jogos digitais, sem se importar muito com a distinção ontológicas dos
videogames.
Situação similar ocorre se pensarmos sobre como o modelo clássico de jogo delimita
condições necessárias a todos os videogames. Jogos de simulação de vida, como o The Sims59
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(2000), oferecem ótimos contraexemplos 60 para justificar que nem todos os videogames
podem ser incluídos no modelo clássico de jogo. O design lúdico de The Sims cria outra
relação com o resultado do jogo: o objetivo não é superar uma fase ou derrotar um inimigo
específico; e sim, a perpetuação das relações sociais dos personagens criados pelo jogador.
Ou seja, a ideia de vitória, fundamental ao modelo clássico, perde o sentido neste tipo de jogo.
Terceira abordagem teórica relevante para a definição dos videogames os caracteriza
enquanto ficções interativas. Tavinor (2009b) aponta para alguns equívocos quanto se trata do
sentido lato desse conceito. Primeiro problema refere-se à questão do gênero de ficções
interativas: uma categoria de literatura interativa, muito popular nos anos 1980.
[…] os trabalhos de ficção interativa considerados aqui são programas de
computador que exibem texto, aceitam resposta textual, e posteriormente
exibem textos adicionais ao que foi escrito […]. A troca entre o usuário e o
computador (textual, no caso considerado aqui) continua até que a pessoa
que interage encerre o programa ou chegue até sua conclusão (MONFORT,
2003, p. vii).

Para além dos programas de computador, como Colossal Cave Adventure (1976), este gênero
também pode englobar livros-jogos (também conhecidos no Brasil como aventuras-solo), não
digitais, como O Feiticeiro da Montanha de Fogo (1982)61, da série Aventuras Fantásticas.
Nestas narrativas interativas, o leitor/jogador é colocado como personagem principal da
história e são oferecidas algumas opções mecânicas sobre o rumo que deseja ter em sua
aventura. Cada uma destas escolhas direciona-o para outro trecho específico do livro,
ignorando todos os trechos intermediários entre eles.
O conceito de ficção interativa ao qual se refere Tavinor (2009b) é bem mais abrangente do
que os livro-jogos e programas de computador textuais. Inclui também certos tipos de
simuladores, como Microsoft Flight Simulator (1982), que coloca o usuário em vários tipos
de cenários ficcionais, sem, entretanto, envolver qualquer tipo de narrativa.
Segunda confusão apontada por este autor refere-se à insistência de alguns teóricos em
caracterizar como ficção o pano de fundo narrativo nos videogames. “Devidamente
concebido, narrativa e ficção são logicamente independentes. Nem todas as ficções são em
60

“Para refletir sobre a natureza e a estrutura dos nossos conceitos, como os conceitos de arte, de lógica e de
definição, as principais ferramentas são as experiências do pensamento, os contraexemplos (incluindo os
imaginados) e os argumentos dedutivos – e não as experiências de laboratório, questionários, etnografias,
observações empíricas, e afins” (CARROLL, 2010, p. 25).
61
Lançado, posteriormente, no Brasil pela editora Marques Saraiva.
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forma narrativa, e da mesma forma, nem todas as narrativas são ficcionais” (TAVINOR,
2009b, pp. 23-24). Ao pilotar um avião no Microsoft Flight Simulator, o usuário não está
participando, de forma ativa ou passiva, de uma história. A relação estética com este tipo de
artefato permite ao usuário interagir, no espaço digital do jogo, com os mesmos desafios
propostos a um piloto no mundo real: porém, apenas de maneira ficcional; o usuário não está
controlando remotamente uma aeronave no espaço real.
Infelizmente, videogames não podem ser definidos como ficção interativa.
Ser uma ficção interativa não é uma condição necessária para jogá-los e
também não fica claro se todos os jogos são realmente ficções interativas, ou
sequer envolvem ficção. Este parece ser o caso de alguns jogos transmídia
(TAVINOR, 2009b, p. 24).

Toda uma gama de jogos tradicionais (BOTERMAN, 2007) adaptados para ambientes
computacionais – Dominó, Damas, Go – são abstratos, ou seja, não se apresentam para os
jogadores enquanto uma ficção. Certamente, não em uma versão complexa de ficção como as
encontradas em videogames de mundos abertos62, como o Grand Theft Auto V (2003), em que
o avatar do jogador pode envolver-se, livremente, em várias atividades criminosas. Mover um
símbolo, do material para o virtual, não configura uma condição suficiente para tornar tais
jogos abstratos em ficções: “por que não é parte do jogo que imaginemos um mundo ficcional
correspondente” (TAVINOR, 2009b, p. 24). Os jogadores estariam somente comprometidos
em manipular as representações virtuais das peças do jogo, na tela do computador. Concepção
muito similar à noção de simulação de Frasca (2001), na qual a formação de sistemas
simbólicos se dá por meio de regras estruturadas dentro do próprio sistema, independente de
relações com outros sistemas (a materialidade do real, neste caso).
A revisão dos três pilares teóricos – narratologia, ludologia e ficção interativa – provaram ser
insuficientes para uma definição concreta do que viria a ser ontologicamente uma obra
videolúdica, pois não conseguem, individualmente, superar os contraexemplos à suas teses
fundamentais. De acordo com Tavinor (2008; 2009b), um problema epistemológico similar
ocorre na filosofia analítica quanto se propõe uma definição essencialista sobre o conceito
“arte”, ou nas palavras do filósofo analítico Morris Weitz:
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Mundo aberto (sandbox, em inglês) é um conceito específico de design de níveis nos videogames, em que o
avatar do jogador pode se mover livremente no mundo virtual do jogo. O termo "mundo aberto" sugere a
ausência de barreiras artificiais, em contraste com muros invisíveis criados em outros videogames para limitar a
movimentação do avatar em determinada fase e/ou fases.
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A teoria estética – toda ela – está errada em princípio ao pensar que uma
teoria correta é possível […] Sua afirmação central de que “arte” é passível
de uma definição real ou de outro tipo de definição verdadeira é falsa. Sua
tentativa de descobrir as propriedades necessárias e suficientes da arte é
logicamente ilegítima pela simples razão de que tal conjunto jamais
aparecerá, nem, consequentemente, alguma fórmula dele. A arte, como
mostra a lógica do conceito, não tem nenhum conjunto de propriedades
necessárias e suficientes; assim, uma teoria acerca dela é logicamente
impossível e não apenas factualmente difícil (1956, pp. 27 28).

A mesma lógica da impossibilidade teórica na conceituação da arte pode ser aplicada à tarefa
de tentar definir os videogames essencialmente como narrativas; ou jogos; ou ficções
interativas. A saída proposta por Tavinor (2009b) para este impasse teórico é inspirada na
noção de “semelhanças de família” do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein (1979). Ou
seja, uma lógica que governa as relações entre os conceitos e os objetos referidos diferente da
proposta por Platão (2001), nos diálogos socráticos, segundo os quais, os conceitos
(linguisticamente instâncias dos por meio dos nomes gerais) remetem a algo essencial
(SIGUEIRA, 2014, p. 55). A proposta de Wittgenstein atém-se a uma lógica disjuntiva
(DAVIES, 2004; DUTTON, 2006), determinada pela relação de semelhanças de família e
decorrente do uso efetivo destes conceitos pelos usuários das línguas naturais. Vejamos como
pode ser analisado o conceito “jogo” sob esta perspectiva:
Considere, por exemplo, os processos que chamamos de “jogos”. Refiro me
a jogos de tabuleiro, de cartas, de bola, torneios esportivos, etc. O que é
comum a todos eles? Não diga: “Algo deve ser comum a eles, senão não se
chamariam ‘jogos’” –, mas veja se algo é comum a eles todos – pois, se você
os contempla, não verá na verdade algo que fosse comum a todos, mas verá
semelhanças, parentescos, e até uma série deles. […] Não posso caracterizar
melhor essas semelhanças do que com a expressão “semelhanças de
família”; pois assim se envolvem e se cruzam as diferentes semelhanças que
existem entre os membros de uma família: estatura, traços fisionômicos, cor
dos olhos, o andar, o temperamento, etc., etc. – E digo: os “jogos” formam
uma família (WITTGENSTEIN, 1979, pp. 38-39).

Na perspectiva da definição disjuntiva, os objetos que se agrupam sob o mesmo conceito
participam de uma rede de semelhanças de características que se sobrepõem e se entrecruzam
de maneiras variadas, em maior ou menor grau. The Legend of Zelda (1986) e World of
Warcraft (2004) são videogames ambientados em universos ficcionais de fantasia medieval.
Entretanto, o primeiro só pode ser jogado por um jogador apenas, enquanto o segundo é um
Massive Multiplayer Online Game (jogo multijogador massivo online), onde milhares de
jogadores participam do jogo simultaneamente. Dance Central (2010) é um videogame, assim
como Legend of Zelda e World of Warcraft, porém, diferente dos dois últimos, não utiliza
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dispositivos convencionais de entrada (joystick, mouse ou teclado) para jogar – a interação
com o avatar no jogo é feito por mapeamento corporal e sensores de movimento (Kinect63).
Conforme a lógica disjuntiva de Wittgenstein, por mais que observemos, não encontraremos
nenhuma propriedade comum existente em todos os tipos de videogame, mas sempre a
ocorrência (e recorrência) de certas semelhanças e a ausência de outras.
Uma definição disjuntiva dos videogames, como propõe Tavinor (2009b), pode ser a forma
para superar as divergências teóricas entre os pesquisadores dos campos da narrativa, da
ludologia e das ficções interativas. Apesar de não conseguirem, isoladamente, desenvolver
uma teoria válida que possa ser aplicada a todos os videogames; cada uma destas perspectivas
teóricas incorpora avanços em algum ponto epistemológico específico. Sob a égide da lógica
disjuntiva, Grant Tavinor esboça sua primeira tentativa em definir os videogames para a
revista acadêmica online Contemporary Aesthetics64:
X é um videogame se é um artefato em uma mídia visual e digital; é
planejado como um objeto de entretenimento e se destina a fornecer tal
entretenimento através do emprego de um, ou ambos, dos seguintes modos
de engajamento: regras e jogabilidade objetiva ou ficção interativa
(TAVINOR, 2008).

Nesta definição, ficam estabelecidas, inicialmente, duas condições necessárias para distinguir
os videogames de outros objetos: ser um artefato em uma mídia visual e digital; e ser
planejado como um objeto de entretenimento. A primeira condição (visual e digital) parece
dispor de argumentos bem óbvios, pois historicamente os videogames sempre demandaram
algum tipo de dispositivo de visualização digital: o prefixo “vídeo” refere-se à utilização de
tubos catódicos (CRT) em monitores de computador ou sistemas de televisão para produzir
imagens digitais (pixels)65.
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http://bit.ly/2cjWAX1
http://www.contempaesthetics.org
65
Pixel (aglutinação de picture e element) é o menor elemento em um dispositivo de exibição, ao qual é possível
atribuir-se uma cor. Um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o conjunto de milhares
de pixels forma a imagem inteira.
64
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Figura 3: PONG (Atari, 1972)

PONG (Figura 3), um dos primeiros, e mais populares fliperamas66 desenvolvidos pela Atari,
utilizava placas de circuitos eletrônicos conectados a um tubo de imagens (CRT) e alguns
controles de movimento, para simular o que seria uma espécie rudimentar de partida de tênis
digital (incluindo efeitos sonoros). Mesmo hoje, com aparatos mais sofisticados de
visualização, como telas de cristal líquido, a premissa continua a mesma: para ser um
videogame é necessário ter um dispositivo de visualização digital do jogo. Tavinor (2009b)
cita o contraexemplo Electronic Battleship (1977) 67 , uma versão eletrônica do jogo de
tabuleiro Batalha Naval (1931), para ressaltar a necessária agregação entre o “visual” e o
“digital” na sua definição de videogame. Assim como o já citado Super Banco Imobiliário,
Electronic Battleship permite o monitoramento eletrônico de certos mecanismos do jogo,
como determinar que o navio foi alvejado – por meio de reforço sonoro e visual no tabuleiro
de plástico. Entretanto, o fato de este jogo de tabuleiro não possuir um monitor
computadorizado o exclui da categoria de videogame, enquadrando-o apenas enquanto um
jogo eletrônico.

66
67

Arcade em inglês.
http://bit.ly/2cB0wQV
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A característica visual na obra videolúdica merece uma ressalva, a da necessidade pictórica
em suas representações. Apesar de as tendências contemporâneas na indústria videolúdica
pregar o imperialismo visual das imagens pictográficas, principalmente no que tange ao
realismo gráfico (FERREIRA, 2014), essa condição não é necessária para o conceito deste
tipo de artefato. Jogos baseados somente em texto, como o clássico de ficção interativa Zork
(1977) e outros citados anteriormente, mesmo sem possuírem qualquer tipo de representação
pictórica, podem ser classificados enquanto videogames (TAVINOR, 2009b, p. 28).
A segunda condição necessária para classificação das obras videolúdica – ser planejado como
um objeto de entretenimento –, estabelece sua diferenciação em relação a outros artefatos
digitais que não têm essa função. Simuladores de voo (comerciais e militares), museus
virtuais e instalações de arte-digital (GRAU, 2004) comungam características com os
videogames – visualização digital e interatividade –, no entanto, não têm, necessariamente, a
função de entreter os seus usuários. Tavinor (2009b) aponta que esta cláusula do
entretenimento deve ser pensada enquanto “planejamento” ou “destinação”, ou seja, só em
possibilidade, pois alguns artefatos não lúdicos podem entreter (mesmo sem ter esse objetivo)
e alguns videogames (os quais têm, obrigatoriamente, essa função), podem não entreter,
podem não ser divertidos.
As duas condições necessárias, e injuntivas, para a caracterização dos videogames proposta
por Tavinor (2009b) não diferem muito de outras tentativas anteriores em categorizar o
artefato. Certamente, o avanço epistemológico da sua tentativa de definição está na cláusula
disjuntiva: para ser um videogame a obra deve entreter por meio de regras e jogabilidade
objetiva ou ficção interativa. Uma tentativa bem similar à proposta por Juul (2005), uma
teoria híbrida entre a ficção e o jogo, porém sob a perspectiva disjuntiva, o que reduz um
pouco suas contradições lógicas.
As condições da jogabilidade e da ficção interativa são necessárias para distinguir os
videogames de outras formas de entretenimento digital que utilizam algum tipo de dispositivo
de visualização computadorizado, como sites e vídeos na web. A distinção está na forma de
engajamento com o público: vídeos no Youtube podem envolver ficções, mas a maioria deles
não é interativa; sites são interativos, mas poucos deles envolvem algum tipo de ficção ou
jogabilidade. “Parece uma questão de contingência histórica que os videogames têm utilizado
um ou ambos os modos de engajamento” (TAVINOR, 2009b, p. 29).
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Importante definir que a natureza das regras e jogabilidade – primeiro ponto desta definição
disjuntiva – funcionam de maneira peculiar nos videogames. Em jogos de tabuleiro, por
exemplo, as regras para movimento das peças e organização do tabuleiro devem ser
formuladas e explícitas em manuais, para que o jogo possa funcionar de maneira correta para
todos os jogadores68. Alguns videogames podem trazer esclarecimentos explícitos sobre as
mecânicas nos seus níveis iniciais (conhecidos na indústria como tutoriais). Entretanto, a
maioria deles prefere não interferir na imersão do jogo, transmitindo informações de forma
paliativa, as regras são absorvidas de maneira tácita por meio de interação com os
componentes do jogo.
Nem todos os videogames envolvem regras e jogabilidade objetiva. Dessa forma, a segunda
característica disjuntiva para categorizar os videogames é a ficção interativa. Somente a
ficção não pode dar suporte a este argumento, pois como foi apresentado, existem artefatos
com visualização computadorizada que são ficções e não são obras videolúdicas. A conjunção
da ficção com a interatividade é o que desempenha um papel crucial na composição desta
definição. Isso nos possibilita integrar as características de outras ficções interativas
(simulações, narrativas interativas etc.) à definição do videogame.
Uma motivação importante para o aspecto disjuntivo desta definição de
videogames é esclarecer algumas das conexões que videogames têm com
formas anteriores da cultura, em especial, jogos e ficção. Essas
características são claramente vistas em outras mídias, e são essas
semelhanças que têm levado os teóricos lúdicos a caracterizar jogos em
termos destas formas anteriores (TAVINOR, 2009b, p. 29).

O ganho epistemológico da definição disjuntiva – contemplar as características, tanto de
ficções quanto de jogos, em um único conceito, – entretanto, não está livre dos seus próprios
desafios lógicos e conceituais para o campo dos videogames. A questão das adaptações de
jogos tradicionais para o ambiente videolúdico pode ser um ponto problemático, por exemplo.
A transposição de um jogo de xadrez para um computador pessoal o transfiguraria
ontologicamente enquanto um videogame? Caso a resposta seja negativa, a definição
disjuntiva estaria abarcando objetos que não seriam videogames dentro da sua lógica.
Este tipo de questionamento parece ocorrer somente com a adaptação de jogos abstratos:
dama, xadrez, Go etc. Ao pensarmos em adaptações de jogos tradicionais mais complexos,
como futebol ou vôlei, parece bem óbvio que não estamos jogando um mesmo jogo, porém
68

Ver tópico 1.3.
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em um ambiente computadorizado. Juul (2005) explica melhor essa distinção com as
categorias de adaptação e implementação. Jogos de Carta, em computadores, devem ser
considerados implementações, pois é possível mapear de forma inequívoca todos os possíveis
estados lúdicos69 entre a versão do computador e a versão física do jogo. Jogos esportivos, em
outra instância, são melhor descritos como adaptações, pois muitos detalhes do mundo físico
do jogo são perdidos na versão para computadores; é uma simplificação do mundo real e da
interface de interação, pois “[…] o corpo do jogador não faz parte do estado lúdico” (JUUL,
2005, pos. 536).
Tavinor (2009b) argumenta, ainda, que existe um estreitamento na definição de Juul, pois
estaria excluindo artefatos digitais que não têm função de entreter. Definir videogames
enquanto “planejado como um objeto de entretenimento” pode excluir jogos educacionais, ou
voltados para treinamentos coorporativos, por exemplo. A defesa do autor, para este
argumento, reside no fato de que todo artefato artístico, incluindo os videogames, pode ter seu
uso estendido a outras funções, a depender do contexto. O jogo 2 de Julho Tower Defense
(2012), foi necessariamente desenvolvido com o objetivo de mostrar “ao jogador a
importância do 2 de Julho na Independência do Brasil” 70. Entretanto, esta função primária
não impede que o jogador suprima os elementos históricos do jogo, em prol do
entretenimento em jogá-lo como um tower defense71 qualquer (parte constitutiva do design).
Em um sentido inverso, um programa de simulação médica, para treinamento cirúrgico, nunca
poderia ser utilizado como entretenimento; portanto: não é um videogame.
Outro ponto nevrálgico da definição de Tavinor consiste em especular sobre a vinculação
intrínseca do conceito de interação à obra videolúdica. A noção de interação poderia, de
alguma maneira, abarcar uma possível definição injuntiva dos videogames: todos seriam
obras visuais, e digitais, de entretenimento interativo. Entretanto, pensar a interação, enquanto
participação ativa do usuário, engloba outras obras de entretenimento visual e digital, como
serviços de streaming (Spotify, Netflix etc.), filmes em Blu-Ray e páginas web (em flash ou
HTML5). Mesmo pensando em termos restritivos ao universo videolúdico a noção de
interação não se apresenta enquanto uma universalidade: interagir com uma versão digital do
69

Estado lúdico (game state) expressa como a mídia lúdica (computadores, jogos de tabuleiro e partidas
esportivas) mantém a memória da interação dos jogadores com o espaço do jogo.
70
http://www.2dejulho.com
71
Subgênero dos jogos de estratégia em tempo. A mecânica primária neste tipo de videogame é tentar impedir
que inimigos percorram por uma determinada fase do jogo por meio de armadilhas para atrasá-los, como torres
(towers) que atiram.
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xadrez é muito diferente de interagir por meio de sensores de captura de movimentos do
Kinect.
A questão da interação demonstrou-se tão problemática, que cerca de um ano depois da sua
primeira tentativa, na conferência Philosophy of Computer Games 72 , em Oslo, Tavinor
apresenta a palestra intitulada The Definition of Videogames Revisited73, na qual propõe a
seguinte revisão à sua definição: “X é um videogame se é um artefato em uma mídia visual e
digital; é planejado como um objeto de entretenimento; e é fortemente interativo”74.
A noção de interação “forte” foi inicialmente cunhada pelo filósofo Dominic Lopes, em 2001,
no artigo The Ontology of Interactive Art. Para o filósofo, os videogames fazem parte de um
grupo maior de outras obras computacionais e, portanto, possíveis de se analisar sobre o ponto
de vista da teoria da arte, voltada para tais artefatos. Indiferente à sua natureza digital, todos
os jogos seriam interativos. Para Lopes, toda obra é interativa na medida em que prescreve as
ações dos seus usuários e ajudam a gerar uma exposição (display); e essa exposição é um
padrão ou estrutura que compreendemos ao interagir com tais obras (LOPES, 2009). O
sentido de exposição aqui está associado a um conjunto de elementos que compõem a
exibição visual de uma obra de arte, ou seja: as peças de um jogo de damas, dispostas em um
tabuleiro; ou os tetraminós do jogo Tetris, vistos em uma tela de celular. Não importa que
forma a obra lúdica assuma; a exposição muda durante uma partida, e de uma partida para
outra, como resultados da ação dos jogadores.
Sob a perspectiva da interação em ambientes computacionais, aos quais estão inclusos os
videogames, Lopes observou que inúmeras obras de arte são interativas de uma forma
divergente de outros artefatos não digitais. Para analisar estas novas manifestações artísticas,
o filósofo cunhou os termos antagônicos: “interação fraca” e “interação forte”. Todos os
jogos, digitais ou analógicos, estariam inclusos na segunda categoria:
Os jogos são "fortemente interativos", porque os inputs de seus usuários
ajudam a determinar o estado subsequente da partida. Enquanto que em uma
mídia fracamente interativa, o input do usuário determina qual estrutura é
acessada ou a sequência em que ela é acessada; em uma mídia fortemente
interativa, podemos dizer que a estrutura em si é moldada, em parte, por
escolhas do usuário. Assim, obras fortemente interativas são aquelas em que

72

http://2009.gamephilosophy.org
http://bit.ly/1Tjgq18
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idem
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as propriedades estruturais são em parte determinadas por ações do usuário
(LOPES, 2009).

Mesmo estruturas lúdicas simples, como o “jogo da velha”, são fortemente interativas, pois
permitem que o “algoritmo lúdico” (JUUL, 2005), ou a estrutura primária da obra, seja
drasticamente modificado pela influência dos jogadores. O mesmo tipo de raciocínio foi
aplicado por Lopes, na análise de várias obras de arte interativas: tantos os jogos quanto este
tipo de artefato artístico compartilham a mesma natureza algorítmica. Ou seja, as regras
intrínsecas de interação com esta categoria de obras são pensadas para modificar a própria
obras, e seus futuros estados de exposição para os expectadores/jogadores.
Os videogames, por esta perspectiva, principalmente os mais atuais, são nitidamente
estruturas lúdicas de forte interação. Jogos de mundo aberto, como Minecraft (2009), não
envolvem apenas a escolha hierárquica da jogabilidade das estruturas lúdicas – em que ordem
resolver os desafios propostos pelo jogo – mas também permite que os jogadores tenham
poder sobre quais, e como, essas estruturas são representadas durante uma partida. Minecraft,
por exemplo, não é uma obra projetada de maneira estanque; os jogadores são livres para
explorar o espaço lúdico da maneira que bem desejarem, podendo inclusive modificar este
espaço, por meio de ferramentas de edição de níveis.
Sob a ótica do conceito de interação forte, Tavinor propõe o que acreditamos ser um
retrocesso no processo epistemológico da sua definição sobre os videogames: agrupar duas
condições disjuntivas (regras e jogabilidade objetiva ou ficção interativa) em uma condição
essencial (interação forte). A tentativa em converter a definição videolúdica no sentido de um
artefato para entretenimento digital, com forte interação, gera mais limitações que progressos.
Podemos citar contraexemplos, já restritos às plataformas 75 videolúdicas, que deixam bem
explícito a natureza limítrofe desta nova proposta essencialista: obras de arte interativas
lançadas para o console Playstation 3. Tori-Emaki (2007) permite que o usuário interaja com
uma versão digital de um emakimono76 japonês, por meio de mapeamento de movimentos
(Playstation Eye77). A obra foi pensada enquanto entretenimento; é fortemente interativa: os
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Plataforma é o padrão de tecnologia (hardware e software) empregada no funcionamento de determinada
infraestrutura, nesse caso, videogames.
76
Emakimono (rolo de pintura) é uma forma de expressão artística japonesa do século VIII. Combina texto e
imagem (desenhado, pintado ou estampado) em um suporte em uma orientação horizontal (papel ou seda).
77
Câmera digital para o console Playstation 3. Em conjunto com o acessório Playstation Move, permite mapear
os movimentos dos jogadores durante as partidas.
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usuários manipulam a composição dos textos e imagens por meio de gamepad78; entretanto,
não é um videogame, pois não tem objetivos lúdicos79 para serem alcançados.
Outra questão apontada pelo próprio Tavinor80 consiste em refletir se todos os videogames
são, realmente, fortemente interativos. Na sua distinção entre obras interativas (fortes e
fracas), Lopes (2001) defende que vários artefatos hipertextuais não são fortemente
interativos, pois apenas colocam o usuário na posição de escolha entre estruturas previamente
projetadas: exemplo dos videogames baseados nos livros-jogos Aventuras Fantásticas.
Conceito similar foi defendido por Juul (2005) para a categoria de “jogos de progressão”:
projetados de uma forma que o designer do jogo define, previamente, como o avatar dos
jogadores vai se desenvolver, durante as partidas. Ou seja, grande maioria dos videogames
apresenta uma grande quantidade de elementos estruturais de fraca interação.
A noção de interação forte não parece, nesse sentido, ser potencialmente estruturante a ponto
de constituir uma condição universal para a definição dos videogames. Entretanto, aponta
para inclusão, ou destaque, de um elemento importante na classificação destes artefatos: a
inexorabilidade de uma estética ciborgue (AARSETH, 1997). O termo ciborgue (cyborg,
abreviatura de cybernetic organism), não é proveniente de obras somente ficcionais. Foi
inicialmente cunhado por Manfred Clynes e Natan Kline (1960), durante uma pesquisa
experimental no Hospital Estadual de Rockland, em Nova York.
Implantou-se no corpo do rato uma pequena bomba osmótica que injetava
doses precisamente controladas de substâncias químicas que alteravam
vários dos seus parâmetros fisiológicos. Ele era parte animal, parte máquina
(KUNZRU, 2000, p. 133).

A pesquisa foi publicada sob o título de “Ciborgues e Espaço”, na revista científica
Astronautics, em 1960. O termo ciborgue, inicialmente utilizado para descrever o conceito de
“homem ampliado”; um astronauta melhor preparado para as intempéries espaciais por meio
de injeções e órgãos artificiais (pulmão biomecânico, movido a energia nuclear). “O ciborgue
foi sempre, além de um fato científico, uma criatura de imaginação científica” (KUNZRU,
2000, p. 134).
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Similar a um joystick, o gamepad é um periférico de entrada comum em consoles modernos. O nome é
proveniente dos botões direcionais (também conhecidos como d-pads) que auxiliam na movimentação do avatar.
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Para mais detalhes formais sobre objetivos lúdicos ver o capítulo 2.
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http://bit.ly/1Tjgq18
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A noção de invasão tecnológica ao corpo humano foi explorada pela indústria do
entretenimento no romance Cyborg (1972), de Martin Caidin; posteriormente adentrou o
imaginário da cultura popular americana com a adaptação para a TV no seriado The Six
Million Dollar Man (1974-1978). Alguns anos mais tarde, o filósofo da mente Andy Clark
traria o conceito de ciborgue para fora dos campos da ficção por meio das ciências cognitivas.
Na opinião de Clark, somos comprovadamente ciborgues, pois existimos apenas “como coisas
pensantes que somos, graças a uma complexa dança de cérebros, corpos e muletas culturais e
tecnológicas” (2003, p. 11). Ou seja, somos todos naturalmente ciborgues, pois nossa
subjetividade é constituída desde o nascimento por meio de relações dialógicas entre nosso
corpo e as tecnologias que nos rodeiam.
As pesquisas do filósofo e cientista cognitivo inglês Andy Clark não tomaram inicialmente
como objeto a questão do ciborgue. No campo das ciências cognitivas existem basicamente
duas linhas de estudo sobre os fenômenos mentais: a externalista e a internalista. O
pesquisador internalista volta-se para a experiência subjetiva, enquanto que o externalista
atribui grande parte da formação dos conteúdos mentais a coisas que estão fora da mente
(história, texto, cultura) e, nestes casos, o significado dos conteúdos mentais é determinado
parcialmente pela cabeça e parcialmente pelo que está fora dela (MOLINA, 2007).
A pesquisa de Clark segue a segunda linha, e buscava em um primeiro momento, no livro
Being There: putting brain, body and world together again (1997), ressaltar a importância da
linguagem como geradora de plasticidade mental. Ou seja, a mente é adaptável e plástica
como consequência de sua dinâmica cognitiva distribuída através do cérebro, corpo, mundo e
objetos. Os humanos teriam a capacidade de colocar o corpo e o meio ambiente em função de
uma ampliação de sua capacidade mental. O cérebro humano estaria adaptado para adquirir a
linguagem, instrumento e artefato de conhecimento, que se internaliza de forma a permitir um
tipo de adaptação mental que torna as fronteiras entre o usuário e os instrumentos muito sutis
(Clark, 1997, pp. 194-218).
Parte inicial da pesquisa de Clark para provar o externalismo dos processos cognitivos foi
baseada no estudo de David Kirsh e Paul Maglio sobre o jogo Tetris (CLARK &
CHALMERS, 1998). O problema central de Tetris baseia-se no encaixe de peças com formas
geométricas bidimensionais em determinados espaços com formato correspondente. Para
tanto, o jogador tem um período cronometrado de tempo, que diminui progressivamente em
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relação direta com o grau de dificuldade escolhido. Existem duas formas de resolver a
dinâmica do jogo:
Uma delas seria a pessoa fazer mentalmente as rotações da figura exibida na
tela e, uma vez com o problema resolvido, operar a máquina para que o
encaixe seja executado. Outro tipo de solução seria a pessoa poder rodar
fisicamente a figura, através de botão de comando, em algo similar a uma
tela de computador, até encontrar a posição adequada para encaixe da peça
(MOLINA, 2007, p. 69).

Kirsh e Maglio descobriram que pelo segundo método (relação dinâmica corpo/máquina) os
problemas eram resolvidos de forma mais ágil e segura, comprovando que os processos
cognitivos, além de não ocorrerem somente no cérebro, utilizam ferramentas externas como
forma de potencializar suas ações. Com base nesse experimento, Clark e seu companheiro de
pesquisa David Chalmers concluem que o corpo se une a entidades externas em uma interação
dialógica, criando um sistema casado, que pode ser considerado uma nova entidade cognitiva.
A interação desses dois sistemas é de tal forma imbricada, que qualquer falha em uma das
partes prejudica o sistema como um todo.
Todos os componentes no sistema executam uma função causal ativa e eles
juntamente governam comportamentos do mesmo modo que a cognição
usualmente faz. Se nós removemos o componente externo, a competência
comportamental do sistema vai cair, da mesma forma que iria se nós
removêssemos parte do seu cérebro. Nossa tese é que esse tipo de processo
casado conta igualmente como um processo cognitivo, mesmo que não
esteja inteiramente na cabeça (CLARK & CHALMERS, 1998, p. 4).

Clark continua suas experiências no sentido de perceber como se dá a relação
mente/tecnologia com o ambiente. Com base nos estudos dos construtivistas neurais Steve
Quartz e Terry Sejnowski, Clark amplia sua teoria afirmando que as relações do organismo
humano com ambientes linguísticos e tecnológicos de aprendizagem alteram “não apenas a
base de conhecimento para um motor computacional fixo; ele altera a própria arquitetura
computacional interna” (CLARK, 2003, p. 80). Ou seja, a depender do ambiente de
aprendizado e da tecnologia utilizada o crescimento neural envolve a construção de novos
circuitos neurais. Aliado a uma longa infância (período de amadurecimento, no qual o cérebro
se mostra predisposto a novas e contínuas reformulações estruturais), essa plasticidade neural
colocou os humanos em uma trilha diferente daquela seguida por todos os outros animais.
Desses experimentos e, uma série de outros, Clark conclui que o ser humano é naturalmente
ciborgue, pois desde seu nascimento vai incorporando tecnologias ao seu processo cognitivo:
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primeiro com a linguagem, depois com outras mais complexas. A partir daí, a cada tecnologia
incorporada aumenta sua capacidade de criação de novas tecnologias e, na mesma proporção,
sua capacidade cognitiva. O que resulta desse processo é um novo tipo de subjetividade
estendida em um sistema complexo de cérebro, corpo e mundo tecnológico.
Depois de apresentada aqui, de forma muito sucinta, a noção de ciborgue nas ciências
cognitivas, podemos então passar a elencar seus pontos de aproximação e distanciamento para
a utilização particular deste tópico: entender como podemos ampliar a definição videolúdica
de Tavinor (2008) sob a ótica de uma estética ciborgue.
Para além de uma metáfora, ou de um articulador teórico, as pesquisas de Clark (2003)
mostram que existe uma materialidade desse processo de fusão jogador/artefato lúdico. Longe
de advogarmos que o conhecimento só é válido com base em comprovações científicas,
queremos aqui reafirmar e ampliar o campo de atuação interdisciplinar do conceito
apresentado: acreditamos que esse novo tipo de percepção ciborgue, ou um novo tipo de
relação poética81 com a obra videolúdica, ocorre via materialidade dos meios.
No caso particular dos videogames, se é necessário apontarmos um marco de mudança nos
paradigmas de experiência com as novas mídias, sugerimos a própria invenção do videogame,
com o jogo Spacewar!, em 1962, por um grupo de estudantes do Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Novamente com base na noção de ciborgue de Clark, o videogame
instauraria novas formas de engajamento do corpo com o computador, até esse momento tido
apenas como ferramenta de trabalho, e tornar-se-ia uma arena lúdica, proporcionando
variados tipos de efeitos poéticos (GIDDINGS, 2006).
Durante o ato do jogar, pode-se então observar que o jogador apresenta um
desejo consciente de se ciborguizar, de se tornar uno com o sistema. Ele quer
usufruir de tudo que o sistema pode lhe oferecer: superpoderes, supervisão,
vida infinita, exploração de mundos e labirintos sem fim. […] Dessa
maneira, sistemas e observadores resultam então unificados, durante uma
semiose entre jogador-ciberespaço-avatar, compartilhando uma consciência
única, autorreferente, mesmo em um ambiente eletrônico, em um amálgama
de habilidades, vontade e entrosamento: simbiose ciborgue entre ser humano
e em umérico (TAVARES, 2006, pp. 247-248).

O poder de incorporação (embodiment) da mídia videolúdica, entretanto, como defendem
equivocadamente Tavares (2006) e Aarseth (1997), não constitui uma condição essencial para
81

A noção da relação poética dos jogadores com as obras videolúdicas é ampliada no segundo capítulo deste
trabalho.
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caracterizar o artefato em questão. Afinal, qualquer dispositivo computacional que permita
controlar uma simulação, como o já citado Microsoft Flight Simulator, pode ser considerado
uma relação poética de incorporação homem-máquina; e não é um videogame.
A noção de estética ciborgue demonstra ganho epistemológico na definição dos videogames
apenas quando relativizado sob a ótica de uma perspectiva agregativa (GAUT, 2000) da teoria
da arte. Nosso projeto segue, então, em uma corrente similar à proposta de Tavinor (2008),
porém, queremos aqui ampliar a escalabilidade (SIGUEIRA, 2014) da sua definição. Como
diria o filósofo Abraham Kaplan, nosso “número mágico” (apud Dewey, 2010, p. 14) é
trinitário. Ou seja, pretendemos estabelecer uma definição videolúdica em três pilares
fundamentais: ficção, jogo e avatar. Nossa definição seria a seguinte:
X é um videogame se é um artefato em uma mídia audiovisual e digital; é
planejado como um objeto de entretenimento e se destina a fornecer tal
entretenimento através do emprego agregativo dos seguintes modos de
engajamento com o jogador: a ficção interativa, as regras do jogo e a
incorporação por meio do avatar.

Nossa definição propõe dessa maneira algumas modificações pontuais e uma ampliação, mais
radical, da definição elaborada anteriormente por Tavinor. Dentre as mudanças pontuais
estão:
1. A primeira mudança pontual consiste na modificação da primeira
condição necessária para distinguir os videogames de outros objetos:
ser um artefato em uma mídia visual e digital. O problema desta
condição consiste no fato que os videogames nunca foram uma mídia
somente visual; e sim, sempre apresentado aos jogadores enquanto
uma mídia, necessariamente multimodal, ou seja: audiovisão
(CHION, 1994).
2. A segunda mudança pontual consiste nas noções conjuntas: regras e
jogabilidade objetiva. A nosso ver, podem ser simplificadas apenas
enquanto as regras do jogo; já que nos videogames (como veremos no
tópico 1.3) as regras são elementos constitutivos de uma jogabilidade
objetiva, ou um jogo, simplesmente: “uma brincadeira [play] é
geralmente tomada como uma atividade de forma fluida, enquanto um
jogo [game] é uma atividade baseada em regra” (JUUL, 2005).
Importante aqui também deixar claro que a noção de jogo, enquanto
estrutura formal, é apenas uma das instâncias da experiência de se
jogar um videogame, ou seja, sua jogabilidade.
3. Por último, a modificação mais radical, fica sobre o encargo da
reversão a uma definição agregativa, sob o pretexto de testar uma
possível escalabilidade epistemológica trinitária, ao incluir a noção
fundamental de incorporação por meio do avatar (KLEVJER, 2006) à
natureza da obra videolúdica.
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Figura 4: Instâncias formativas

Inspirado na mecânica textual de Aarseth (1997) aqui propomos também um triângulo
equilátero (Figura 4) para representar graficamente a força proporcional que cada uma das
instâncias formativas engendra na concepção da obra videolúdica. Os limites entre as
instâncias não podem ser medidos em exatidão, pois a inter-relação entre eles é fluida e
dialógica. Entretanto, sob a concepção deste modelo de formação poética, cada instância
constitui-se somente em termos de relação com as duas outras instâncias.
Com base nesta nova definição agregativa, pretendemos dar continuidade ao processo de
debate e especulação sobre a teoria das formas videolúdica. É preciso ficar claro que nossa
aspiração para este tópico do trabalho não se destina a estabelecer normas coercitivas estritas
e imutáveis à classificação dos videogames, e sim, provocar o devir imanente das
conceituações comunicacionais e filosóficas sobre o tema.
Nos próximos tópicos iremos desenvolver, de forma mais precisa, como se dão as relações
entre os pilares fundamentais da nossa definição, mostrando como cada uma das instâncias
operam para a constituição da obra videolúdica e seu diálogo poético com os jogadores. Parte
fundamental deste trabalho está em esclarecer como funcionam as relações constituintes entre
o jogo, a ficção e o avatar na formação de bases filosóficas que auxiliarão na análise e
desenvolvimento de novas poéticas videolúdicas.
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1.2 A FICÇÃO INTERATIVA
A obra de Toshihiro Nishikado, Space Invaders (1978), ainda persiste como referência para a
popularização internacional do entretenimento videolúdico. Chris Kohler argumenta em seu
livro Power Up: How Japanese Video Games Gave the World an Extra Life (2004) que o
sucesso para o desenvolvimento da indústria japonesa dos videogames se deve às suas
referências explícitas à cultura popular, tanto japonesa quanto americana.
Diferente das estruturas abstratas do seu predecessor americano Pong, a poética de Space
Invaders (Figura 5) foi nitidamente inspirada em grandes sucessos cinematográficos da época,
como Star Wars (1978). Nishikado tinha como proposta poética aproximar as mídias
cinematográfica e videolúdica por meios de uma jogabilidade em que fosse possível
desenvolver um ambiente ficcional mais complexo. Em Space Invaders podemos, facilmente,
identificar uma ameaça (invasão espacial) e os esforços fúteis do jogador na missão de
impedir, em última instância, a destruição do mundo: “Quem quer bater bola para lá e para cá,
quando você pode salvar o universo?” (BARTON & LOGUIDICE, 2009, p. 228).

Figura 5 - Jogabilidade de Space Invaders (1978)
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A estratégia de jogar, imerso em um mundo ficcional mais elaborado que os videogames
anteriores, não se configura simplesmente como uma nova virada mercadológica: apresenta
novos caminhos sobre como este tipo de obra digital estabelece outros parâmetros de
construção ficcional ao colocar os jogadores como autores na construção poética. Os
videogames estabelecem, mesmo antes da invasão de fliperamas japoneses no mercado
americano, uma forma artística, robusta e complexa, de se construir mundos ficcionais
(GOODMAN, 1978).
Parte significativa do poder ficcional dos videogames advém da sua multimodalidade
sensorial. Assim como outras expressões artísticas, os jogos podem ativar determinados
modos dos sentidos – visão, audição, paladar, tato e olfato – durante a jogabilidade com a
obra. Os videogames utilizam, necessariamente, três modalidades dos sentidos: visão, audição
e tato. Entretanto, alguns teóricos (GALLOWAY, 2006; NITSCHE, 2008; TAVINOR 2009b)
defendem que a natureza visual parece pronunciar-se hierarquicamente em relação a outros
modos de engajamento sensorial com a obra videolúdica.
O imperialismo visual na concepção estética dos videogames é um reflexo de suas tecnologias
computacionais de construção da obra. O espaço videolúdico (NITSCHE, 2008) é construído
como espelho da nossa própria forma de perceber o mundo real. O sentido da visão é o que
nos possibilita, prioritariamente, perceber a informação espacial do que nos cerca. Para este
grupo de autores, é possível jogar um videogame sem ouvir ou tatear; entretanto, seria
impossível jogá-los sem um dispositivo visualizador. “Videogames, pelo menos a variedade
tridimensional mais popular dos jogos modernos, são ficções visioespaciais” (TAVINOR,
2009b, p. 62).
O determinismo tecnológico contemporâneo na indústria dos videogames, entretanto,
contradiz um pouco a perspectiva destes autores. Ao se pensar em um motor de jogo (game
engine) – o software que controla as características estruturais de um videogame – todos os
elementos devem ser vistos como em uma orquestra sinfônica em que há muitos instrumentos
sendo tocados simultaneamente, formando um resultado harmônico e agradável; a
computação gráfica, a inteligência artificial, sons e vídeos, a simulação física, os elementos da
interface, acessos ao banco de dados etc. (CLUA, 2008, p. 142). Mesmo nos primeiros
fliperamas, como o já citado Pong, era imprescindível a força catalizadora dos modais
sonoros e hápticos na representação dos mundos funcionais de jogo.
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Obviamente, durante os anos subsequentes ao desenvolvimento dos primeiros sistemas
públicos de entretenimento videolúdico (fliperamas), a tecnologia que mais se desenvolveu
foi a computação gráfica; em detrimento do design sonoro (COLLINS, 2008) e dos
dispositivos de controle. A representação rudimentar de uma partida de tênis em Pong –
apresentada ao jogador por um simples rebater de uma bola e duas paletas verticais – foi
substituída por sofisticadas simulações tridimensionais em Virtua Tennis 4 (2011), o que
permite o jogador manipular avatares realísticos de esportistas famosos em campeonatos
mundiais.
A diferença entre os jogos consiste necessariamente na evolução proporcionada pelas
tecnologias bitmap (mapa de bits) e vetores gráficos na renderização82 dos espaços ficcionais
videolúdicos. Um bitmap é uma matriz de pixels, em que cada pixel tem um valor de cor
definido em termos de seu conteúdo: vermelho, azul ou verde. De modo que os padrões ou
imagens podem ser representados por diferentes arranjos de pixels. Videogames de primeira
geração, como Pong e Space Invaders, são renderizados por arranjos bem simplórios de
pixels.
No panorama da evolução das tecnologias gráficas, entretanto, o mapeamento de bits
demanda esforço laboral maior da equipe de designers gráficos, e consequentemente, um
maior custo de produção. Um bitmap transmite informações sobre o que é processado em um
dispositivo visualizador; diferente de um vetor gráfico, que demonstra os dados geométricos
que serão renderizados. A animação de um avatar, como Jumpman (posteriormente conhecido
como Mario) no fliperama Donkey Kong (1981), envolve um mapeamento quadro a quadro,
similar às técnicas de animação stop motion cinematográficas.
As onerosas animações em mapas de bits foram, gradativamente, sendo substituídas por
vetores gráficos, ou seja, representar imagens computacionais por meio de primitivas técnicas
geométricas (pontos, linhas, curvas e formas ou polígonos), baseadas em expressões
matemáticas. A animação de modelos gráficos digitais complexos tornou-se mais fácil, pois
bastava estabelecer algoritmos de movimento, e não mais animá-los ponto a ponto.
Técnica similar é utilizada nos videogames contemporâneos para animar polígonos
tridimensionais. As combinações de várias formas tridimensionais simples podem ser usadas
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Renderização é o processo pelo qual se pode obter o produto final de um processamento digital. Este processo
se aplica essencialmente em programas de modelagem 2D e 3D, bem como áudio e vídeo.
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para representar qualquer objeto ou paisagem – de uma árvore até uma partida real de tênis
(Figura 6). A simulação realista dos objetos tridimensionais é alcançada com aglutinação de
múltiplos polígonos, e sua posterior texturização. Ou seja, os objetos criados, originalmente
vazados (aramados), são cobertos por camadas de mapeamentos de bits, o que lhes dá uma
aparência sólida.

Figura 6 – Evolução gráfica em Virtua Tennis 4

Tais polígonos tridimensionais podem ser transformados em objetos dinâmicos, manipuláveis
ou não, quando inseridos em ambientes videolúdicos. Essencialmente, estes elementos
digitais são adereços83 ficcionais manipuláveis (TAVINOR, 2009b) utilizados por design de
jogos durante a produção dos níveis, e também nas cenas de animação não interativas (cenas
de corte). Dependendo da técnica de animação utilizada pela equipe de desenvolvimento do
jogo – como a captura de movimento de atores reais, – estes adereços digitais podem “ganhar
vida” e ampliar o escopo da complexidade ficcional.
Com o desenvolvimento da capacidade de processamento dos computadores pessoais e a
implementação de redes de banda larga (transmissão de dados superior a dois megabits por
segundo) no território norte-americano, ampliaram ainda mais as potencialidades ficcionais
dos videogames. Hoje, para além de sofisticadas técnicas de modelagem e animação digital,
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A noção de adereço (prop) é baseada na filosofia da ficção de Kendall Walton (1990), futuramente
desenvolvida neste tópico.
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os videogames podem ser consumidos em imensos mundos ficcionais persistentes84, como
Azeroth em World of Warcraft (2004). Na companhia simultânea de milhões de usuários, o
jogador paga uma inscrição mensal para participar deste mundo, com temática medieval, por
meio de um personagem. O objetivo do jogo consiste em “aumentar os níveis” (level up) do
avatar, para ter acesso a novas habilidades, poderes, equipamentos, e outros itens ficcionais
propostos pelo mundo do jogo.
O que torna Azeroth especial, na indústria videolúdica, entretanto, não se deve à extensão do
seu mundo virtual ou a quantidade absurda de jogadores simultâneos, e sim, como a
complexidade da sua natureza ficcional interfere no mundo real dos jogadores. Os
componentes ficcionais do jogo World of Warcraft são adquiridos por meio de trocas
monetárias, nas moedas correntes do jogo: bronze, prata e ouro. Porém, o mercado de Azeroth
vai muito além dos limites virtuais do mundo. A demanda de muitas horas de jogabilidade
para acumular dinheiro virtual desencadeou uma prática conhecida como gold farming
(cultivo de ouro), ou seja, o câmbio monetário entre moedas ficcionais por dinheiro real, em
sites de comércio eletrônico, como eBay e Mercado Livre.
O exemplo de World of Warcraft, sendo apenas um entre uma série de outras interações
sociais do jogo com o mundo real (CORNELIUSSEN & RETTBERG, 2008), demonstra a
evolução da complexidade ficcional dos videogames contemporâneos, em que todo tipo de
evento estético torna-se possível. Ao fazermos uma digressão genealógica ao Space Invaders,
e outros jogos neste percurso histórico, podemos perceber que algo sempre se mantém
constante em suas essências: “um cenário ficcional usado para determinar o jogo”
(TAVINOR, 2009b, p. 37). O que muda – na evolução tecnológica e poética – é sua
complexidade ontológica nas representações digitais e a variedade de padrões de jogabilidade,
acionados pelos jogadores nos modos de fruição com a obra videolúdica.
A relação estética do homem com espaços ficcionais, obviamente, não é algo novo, ou
inusitado. Vivenciamos constantemente – e há muitos séculos – o contato com obras
ficcionais em seus mais variados tipos e formatos: a literatura, o cinema, o teatro, as histórias
em quadrinhos, séries de televisão etc. Enquanto objetos estéticos, obras como estas deslocam
os homens da labuta cotidiana e os transportam para mundos de fantasia e imaginação: “a
forma como se dá a distinção entre faz-de-conta e realidade é uma questão complexa e antiga”
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conectados à internet), independente da interação do usuário com o sistema.
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(DUTTON, 2010, p. 176). Entretanto, ao analisarmos pontualmente a asserção anterior
devemos nos questionar: o que são ficções?, quais suas relações com a realidade?, como elas
nos afetam?
Do ponto de vista da filosofia analítica da arte, de maneira geral, as ficções são artefatos
representacionais que retratam situações, cujas existências situam-se apenas na imaginação.
Kendall Walton (1990), Greg Currie (1990) e Peter Lamarque (1996) vão nos ajudar a
entender este aspecto da natureza das obras ficcionais e como podemos adaptar tais teorias
para o entendimento dos efeitos poéticos das formas videolúdicas. Para estes filósofos
pragmatistas, qualquer obra de ficção solicita dos apreciadores um contrato psicológico com
um mundo que existe apenas na imaginação (COSTA JUNIOR, 2011).
Dentre as teorias estéticas que se propõem a explicar a natureza do envolvimento do fruidor
de uma obra e seu mundo ficcional proposto, certamente se destaca a noção de “suspensão da
descrença” (suspension of disbelief) desenvolvida por Samuel Taylor Coleridge na obra
Biographia Literaria (1817). Ou seja, refere-se à vontade de um fruidor em aceitar como
verdadeiras as premissas de um trabalho de ficção, mesmo que elas sejam fantásticas,
impossíveis ou contraditórias. O problema nesta concepção de contrato ficcional – em
contraste com as teorias pragmatistas, – reside no argumento que os apreciadores de ficções
nunca

eliminam

completamente

sua

descrença.

Caso

contrário,

observaríamos

comportamentos esdrúxulos por parte dos jogadores de videogame, em um combate eminente,
em Double Dragon (1987), por exemplo.

Figura 7 - Contrato ficcional
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Na última fase do fliperama (Figura 7), Billy Lee (personagem de roupa azul), finalmente
enfrenta seu algoz, o líder da gangue Black Warriors: Willy Mackey (personagem com a
metralhadora), que havia sequestrado sua namorada, Marian. Caso acreditemos que na
hipótese de Coleridge – de que o jogador acredita verdadeiramente na situação ficcional –,
nunca conseguiríamos enfrentar, sozinhos, um homem com uma metralhadora e três
capangas. Por medo e instinto de sobrevivência certamente fugiríamos de um combate deste
tipo. Entretanto, não ocorrem esses comportamentos nos jogadores. Munidos de poderes
especiais, proporcionados pela arte marcial fictícia Sōsetsuken, tentaremos derrotar Mackey e
salvar Marian.
O que é necessário não é uma falta temporária de crenças relevantes – em
particular, o que está sendo assimilado não ser real –, mas um novo conjunto
de crenças ou estados de crença – como que o que está sendo observado é
uma ficção – e, portanto, exige a adopção do novo e diferente repertório
comportamental adequado as ficções (TAVINOR, 2009b, p. 39).

Diferente de Coleridge, nosso escopo de filósofos pragmatistas defende um novo tipo de
atitude estética em relação às obras ficcionais. Para o filósofo Gregory Currie (1990), da
Universidade de York, o conceito de ficção é algo bastante impreciso: não há como atribuir ao
conceito de ficção uma definição funcional e essencialista (similar ao que foi apresentado no
tópico anterior, sobre a definição dos videogames). Currie defende que pode haver
proposições verdadeiras apenas no âmbito ficcional. Ou seja, “qualquer tentativa de descrever
ficção em oposição à verdade resultará sempre que as ficções sejam construções opostas à
verdade, simples construções imaginativas e irreais” (COSTA JUNIOR, 2011, p. 17).
Desta maneira, não é estabelecido um dilema opositivo entre obras ficcionais e a realidade
que nos cerca. Acreditamos, e apreciamos esteticamente, determinados artefatos artísticos
enquanto uma verdade, porque tais verdades existem apenas dentro do espaço ficcional criado
por tais obras. Em Double Dragon, ao incorporarmos o personagem de Billy Lee, estamos
assumindo também que são verdadeiros – naquele ambiente virtual criado pelo algoritmo no
fliperama – os poderes proporcionados pela arte marcial Sōsetsuken. Assim conseguimos
enfrentar Mackey, e seus capangas, sem sentirmos pavor pela morte do nosso avatar.
Em uma obra ficcional videolúdica, os jogadores seriam convidados pelo designer do jogo “a
jogar um jogo de faz-de-conta, onde a estrutura desse jogo é parcialmente determinada pelo
autor” (CURRIE, 1990, p. 70). Se analisarmos a obra videolúdica enquanto texto (ver capítulo
2) as mecânicas gramaticais do jogo podem gerar algumas pressuposições comunicacionais
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no jogador para que ele faça-de-conta que aquilo é real. Ser um mestre na arte marcial
Sōsetsuken e, consequentemente, ser capaz de se defender dos adversários armados, pode ser
compreendido pelo jogador de Double Dragon como verdadeiro, e é um aspecto fundamental
na relação poética com a obra. Aceitamos esses tipos diferentes de verdades – a real e a
ficcional – para que possamos entender e desfrutar as ficções.
Os efeitos emocionais das obras de ficção são entendidos como paradoxos, pois o que
sentimos, ao fruirmos tais obras, também não são emoções primárias, e sim, emoções de
segunda ordem. Compartilhamos o desejo de vingança do personagem Billy Lee quando
Marian é sequestrada por Mackey. Entretanto, sabemos que nossa justiça só poderá ser
alcançada no ambiente ficcional, já que o chefe da gangue dos Black Warriors existe somente
no algoritmo do fliperama. Estes sentimentos têm uma natureza adversa dos sentimentos
reais: são também ficcionais, como o conceito de verdade da ficção.
Considero o conceito primário de faz-de-conta um conceito psicológico.
Estados de faz-de-conta, do mesmo modo que as crenças e os desejos, são
estados funcionalmente determinados com conteúdo proposicional, e seus
conteúdos podem ser explicados em termos de faz-de-conta. O conteúdo de
uma fantasia é o conteúdo do ato do sujeito em fazer de conta; o conteúdo de
uma ficção é o conteúdo de um ato de faz-de-conta que seria adequado para
tal ficção (CURRIE, 2005, p. 178).

Apesar de retratar fielmente, em princípio, nossa relação com a ficção, a tese de Currie
apresenta certas inconsistências lógicas, por conta da natureza dúplice das verdades (COSTA
JUNIOR, 2011). A primeira a se destacar consiste em transformar os sentimentos do jogador,
ou qualquer outro tipo de fruidor, em sentimentos de segundo grau: quase-emoções
(CURRIE, 1990, p. 182). O estatuto ontológico das verdades da ficção, determinado pelo
filósofo, não consegue explicar a diferença entre quase-emoções e as emoções de primeira
grandeza, como o medo real, ao assistirmos um filme de terror.
Ainda existe outro, e talvez melhor, meio de indicar a solução: renunciemos
completamente a usos não-qualificados – e como tal, tendenciosos – de
“emoção”, bem como a outros termos emotivos específicos e nãoqualificados como “medo” e “piedade”, e usemos os qualificativos até ao
fim. Existem “emoções em sentido alargado”: quaisquer coisas que se
enquadrem na metade esquerda. Há “quase-emoções”: coisas que se
enquadram na direita. Deste modo, devo dizer, sempre que me perguntarem
se tenho pena de Anna Karenina, que quase-tenho pena dela, e assim tenho
pena dela de modo alargado, mas não tenho pena dela de modo
paradigmático (CURRIE, 1990, pp. 212-213).
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A tentativa de Currie em dividir os sentimentos em instâncias duais, distintos devido à sua
origem, não se sustenta: não ficam claros os dispositivos – ficcionais ou reais – que
determinam tal cisão emocional. “Talvez a proximidade na ordem dos sentimentos e a sua
indistinguibilidade expliquem a chave de sucesso da ficção” (COSTA JUNIOR, 2011, p. 21).
Crer ou não crer nas obras ficcionais, para o filósofo, depende de uma racionalização prévia
do que é verdade e do que não é. Porém, a relação poética concreta com as obras demonstra
que nem sempre esses parâmetros comunicacionais ficam claros: um jogador, ao se assustar
repentinamente, com o ataque de um objeto animado pela “escuridão” (Figura 8) – em Alan
Wake (2010) –, não percebe racionalmente tal situação como ficcional. É um sentimento
produzido por uma ficção que não está atrelado a uma categoria diferencial (quase-emoção).

Figura 8 - Paradoxo emocional

Os problemas filosóficos ocasionados com paradoxo das quase-emoções na teoria de Currie,
entretanto, não desmerecem sua intuição de que a ficção funciona enquanto uma espécie de
jogo com o objetivo de estimular nossa imaginação. As ficções teriam a potencialidade de
estimular, ludicamente, uma série de habilidades básicas, inerentes a qualquer ser humano.
Temos a capacidade de usar nossos pensamentos para criar situações hipotéticas, por meio de
representações mentais. Esta dimensão simulacional da imaginação é a chave da nossa
habilidade racional para pensar sobre o futuro e os efeitos de nossas ações (CURRIE, 1995).
A habilidade de conceber, de forma imaginária, situações hipotéticas pode ser percebida logo
em tenra infância, nas nossas brincadeiras de faz-de-conta, ao transformar um cabo de
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vassoura em um cavalo, por exemplo. A teoria da ficção de Kendall Walton (1990) está
baseada em princípios similares das brincadeiras infantis de faz-de-conta (make-believe). Para
o filósofo, a ficção cria, efetivamente, realidades. Ou seja, “o caráter ficcional de um discurso
produz realidades representacionais, amparadas pela noção de faz-de-conta” (COSTA
JUNIOR, 2011, p. 21). Uma representação deve induzir substratos imaginários, ao construir
realidades paralelas.
Algumas representações contêm declarações e asserções acerca de coisas
reais, e isso requer referência a estas. A remissão não precisa ser uma
representação, como vimos. Mas pode ser, e representar é algumas vezes o
método escolhido… De fato, a declaração pode ser desnecessária;
representações de objetos exigem que os imaginemos, mesmo que eles não
devam ser compreendidos também como veículos de declaração ou asserção.
Este fato evidencia, inicialmente, uma das falhas da prática em voga de olhar
as representações sob o ponto de vista quase-linguístico. Pronunciamentos
linguísticos são informativos, tipicamente, porque são veículos de asserção.
É porque, ao proferir certas palavras um falante assevera ou declara que um
edifício está em chamas ou que um ônibus está para seguir viagem, que
aprendemos das suas palavras que tal coisa é como é. Mas uma
representação, ao induzir imaginações apropriadas, fornece a sua iluminação
de modo bastante distinto deste papel comunicativo (WALTON, 1990, p,
115).

Na concepção ficcional de Walton, as representações – incluímos aqui as obras videolúdicas –
diferem de simples processos de comunicação, pois demandam suplementos imaginativos:
adereços (props), que tornam possíveis o jogo de faz-de-conta com o videogame, por meio da
sua jogabilidade. Ao acompanharmos narrativas ficcionais, como os episódios seriados do
thriller psicológico (NOGUEIRA, 2002) Alan Wake, relacionamos os personagens retratados
a representações de pessoas reais. Ao fruirmos com a trama que gira em torno de Alan – um
escritor de best-sellers tentando descobrir os mistérios por trás do desaparecimento de sua
esposa –, atribuímos a ele uma associação, ou representação, de uma pessoa real, pela qual
desenvolvemos interesse e atenção para o destino dela na narrativa.
O princípio essencial da teoria de Walton gira em torno da nossa capacidade de imaginar
coisas, com regras específicas de desdobramentos, dentro do mundo criado. O conceito de
adereço imaginativo-representacional – não compulsório para qualquer atividade imaginária –
é um objeto qualquer, capaz de afetar nossos sentidos, e sob o qual é constituído o mecanismo
de elaboração do faz-de-conta. Tal adereço está imbuído de certas regras, princípios que
normatizam os procedimentos geracionais do que será imaginado. Nós, seres humanos,
imaginamos algo porque somos incitados a fazê-lo pela presença de um objeto ficcional
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(adereço), e consequentemente, estamos comprometidos com um determinado jogo de faz-deconta.
As representações possuem a função social de servirem como adereços em
jogos de faz-de-conta, apesar de também instigarem imaginações e de por
vezes serem também objetos imaginativos. Um adereço é algo que, em
virtude dos princípios de geração condicionais, força imaginações. As
proposições cujas imaginações são forçadas deste modo são ficcionais, e o
fato de uma dada proposição ser ficcional é uma verdade ficcional
(WALTON, 1990, p. 69).

Como citado anteriormente, as brincadeiras infantis são exemplos primários de jogos de fazde-conta, pois nelas podem ser utilizados adereços para construção de um mundo ficcional:
em um grupo de crianças, se uma delas pega um pedaço de madeira, e pronuncia “Immobilus”
– apontando na direção de uma delas –, significa que ela está paralisada, pois estão brincando
com feitiços do universo ficcional de Harry Potter (1997). As crianças estão usando um
pedaço de madeira, como se fosse uma varinha de feitiços (um adereço) para simular
socialmente o universo criado pela autora Joanne Rowling.
O mesmo princípio é utilizado por Walton para conceber outras representações ficcionais com
apenas um jogador: em um jogo de faz-de-conta que consiste em fazer acreditar (por parte do
autor) e acreditar (por parte do expectador/leitor). Sob essa perspectiva do faz-de-conta, a
ficção – e os elementos funcionais do mundo imaginário – são formas positivas, engendradas
em um pacto lúdico-poético entre autor e obras; ao contrário da concepção de Coleridge, uma
forma negativa, constituída, ontologicamente, com o objetivo de enganar ou mentir para o
fruidor da obra.
Além da positividade dos adereços na construção dos universos ficcionais, Walton destaca
que existe uma relação de determinação entre a natureza real dos adereços e o seu reflexo na
construção ficcional. Em seu livro Mimésis as Make-Believe, o filósofo utiliza como exemplo
de faz-de-conta uma brincadeira: algumas crianças fingem que troncos de madeira são ursos
(1990, p. 21). À medida que elas exploram um espaço florestal, agem de acordo como se
encontrassem ursos de verdade: alertam os companheiros de brincadeira; jogam pedras nos
troncos-ursos. Importante notar que durante este exemplo de faz-de-conta, as propriedades
reais do tronco interferem no significado do mundo ficcional: troncos grandes podem
representar ursos maiores e mais ferozes; troncos pequenos podem representar os filhotes.
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Walton denomina como “reflexibilidade” (1990, p. 210) este aspecto da prática imaginativa,
no qual propriedades não ficcionais se projetam nos jogos estéticos de faz-de-conta. A
reflexibilidade ficcional injeta elementos aleatórios no mundo de faz de conta, tornando-os
mais interessantes e vívidos aos jogadores. É importante notar que esta característica denota a
noção de interação física com o adereço ficcional (TAVINOR, 2009b, p. 41): as crianças
podem, literalmente, engalfinhar-se com um tronco de árvore, e lutar com ele como que
estivessem atacando um urso de verdade.
A capacidade dos adereços em ativar, na mente dos jogadores, complexos mundos ficcionais,
pode ser manipulada por autores de diversas formas poéticas: em um romance, os cenários
são criados pela manipulação das características descritivas do texto; no cinema, recursos
como montagem e computação gráfica, podem dar a ilusão ainda mais realista de pessoas,
lugares e situações ficcionais.
Não observamos mundos fictícios somente externamente. Vivemos neles
[…] juntos com Anna Karenina, Emma Bovary, Robson Crusoé, e os
demais, compartilhando suas alegrias e suas penas, alegrando-nos e odiandoos. É certo que estes mundos são meramente fictícios e somos plenamente
conscientes de que os são. […] Nossa presença neles […] nos dá uma
sensação de intimidade com os seus personagens e seus conteúdos. É esta
experiência que subjaz em grande parte à fascinação que as representações
exercem sobre nós e que constitui seu poder (WALTON, 1990, p. 273).

A formalização poética das mídias narrativas tradicionais, diferente dos transitórios jogos de
faz-de-conta infantis, aparentemente faculta uma materialidade dos mundos ficcionais
(TAVINOR, 2009b). Ou seja, como uma evolução da relação física que as crianças têm com
os troncos de árvores, os adultos “brincam” com adereços mais elaborados de criação
ficcional, e podem retornar àquele mundo imaginário, sempre que desejarem, para apreciar
um trecho da trama ou analisar um personagem em particular. Walton (1990, pp. 58-59)
defende que tal materialidade das obras ficcionais daria estrutura para que os mundos
ficcionais fossem constituídos, hermeneuticamente por uma determinada audiência, sob a
condição dialógica entre dois conceitos fundamentais: o mundo da obra (work world) e o
mundo do jogo (game world). Os dois conceitos permitem distinguir o que é ficcional na
obra e o que é ficcional no jogo poético (MONCLAR, 2007, pp. 119-133) entre a obra e a
interpretação do apreciador.
Vamos retornar ao exemplo de Harry Potter. Vários elementos, no mundo do jovem bruxo,
nos convidam à ficcionalidade: o fato de Potter ter poderes mágicos; as aulas com Ronald
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Weasley e Hermione Granger na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts; os embates contra
o bruxo das trevas, Lord Voldemort. Todos estes componentes, estruturados de forma
coerente por Joanne Rowling, formam o “mundo da obra” (WALTON, 1990, p. 58) do
universo ficcional de Harry Potter.
Para Walton, a necessidade de se diferenciar o “mundo da obra” do “mundo do jogo” se
justifica porque existem muitas relações do apreciador, com as obras ficcionais, que podem
não ser verdadeiros em um mundo criado por aquela representação específica (WALTON,
1990, p. 59). Trata-se de um limite hermenêutico no jogo poético com a obra (uma quase
participação). É perfeitamente plausível – pela estrutura da obra – que o apreciador se
descreva como “chocado” ao ver Severo Snape assassinar o professor Dumbledore.
Entretanto, imaginar-se na mesma sala – enquanto um observador oculto dos eventos – pode
ser um jogo exclusivo de um apreciador em particular, e não uma convencionalidade
estrutural da obra. A experiência do mundo da obra tende a ser similar em vários
apreciadores, enquanto que a experiência com o mundo do jogo é, ou pode ser, bem diferente.
Apesar de acentuar as diferenças entre os tipos de jogos poéticos com a obra, a teoria de
Walton fica marcada por certa ambiguidade ontológica, entre o real e o ficcional. A quase
participação do apreciador, ou seja, sua consciência de que aquela obra é ficcional, pressupõe
que sua experiência não é verdadeira, como na vida real. Entretanto, para Walton, ao fruir
uma ficção os sentimentos do apreciador não podem se manter separados do mundo real: o
grito de medo de um espectador, ao assistir Psycho (1960), não é um medo imaginário, mas
sim, um medo real. Similar à teoria de Currie aqui temos a análise filosófica das reações dos
apreciadores de ficções, baseada em paradoxos sobre as verdades (real e ficcional): “não fica
claro qual é o estatuto ontológico das entidades que podemos imaginar, pois poderíamos
pensar que são apenas fictícias; porém, envolvidas na representacionalidade, não temos
segurança ao seu grau de existência” (COSTA JUNIOR, 2011, p. 26).
Em um sentido inverso ao corpo de filósofos apresentados anteriormente, o professor da
Universidade de York, Peter Lamarque, defende que as construções ficcionais não precisam
depender de qualquer tipo de referencialidade ao mundo real para torná-las legítimas
enquanto obras ficcionais. Tais obras teriam autonomia em relação ao mundo real. Seus
enunciados podem criar mundos por meio da reconstrução imaginativa do conteúdo de uma
obra. Assim usufruímos do prazer estético com a ficção, atribuímos valor ou interesse, pois
ela desafia nossa capacidade em imaginar situações (LAMARQUE & OLSEN, 2008). Ou
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seja, a dimensão fictícia das histórias é regulamentada por processos normativos internos e
independentes da sua relação com a realidade. Para o apreciador usufruir de uma ficção é
necessário um pacto ficcional com o autor da obra, algo similar à “suspensão temporária da
descrença” defendida por Coleridge.
Os filósofos Lamarque e Olsen defendem que a ficção é uma modalidade de expressão
pautada em um sentido socialmente compartilhado; uma prática social primária. As narrativas
ficcionais estariam arraigadas em costumes culturais ancestrais: inventar histórias; transmitilas a outros indivíduos; analisar seus componentes. Seria uma atividade social diferenciada.
Não estariam aqui propostos os debates em termos de não verdade ou pró-verdade, pois não
seriam colocadas questões acerca das relações entre linguagem e mundo: a ficção é uma
construção social autônoma.
O primeiro passo decisivo para entender a natureza e os valores da ficção
exige deixar de lado qualquer ilusão a falhas de referência ou valores de
verdade. Tomando o ato de contar e as atitudes apropriadas para isso, como
ponto de partida, podemos seguir adiante para explicar as referências,
inclusive a verdade, tal como surgem dentro do contexto narrativo de contar
histórias. Dispomos com isso também de um marco para explicar e preservar
as distinções que interessam: entre ficção e não-ficção, o imaginário e o real,
literatura e história, etc. E finalmente, e não é o menos, podemos ilustrar
com detalhes os diferentes fins e realizações das atividades “naturais” de
narrar e imaginar (LAMARQUE & OLSEN, 1994, p. 40).

A economia de significação interna, comum a qualquer obra de ficção, e os conteúdos
propostos na forma de um desenvolvimento narrativo (RICOUER, 1995), sustentam-se
ontologicamente em um nível básico de verossimilhança na atividade hermenêutica com o
apreciador. Nenhuma condição de verdade é exigida, pois qualquer ficção possui a capacidade
de representar algo, com autonomia necessária para ativar a imaginação. Ao estabelecer os
princípios da narrativa audiovisual de Cloverfield (2008), o roteirista Drew Goddard cria um
monstro gigante que destrói New York, em um curto período de tempo. Para que o expectador
compreenda a ficção criada por Goddard – ou qualquer outra ficção, na concepção de
Lamarque e Olsen –, não é preciso ter nenhuma referencialidade com o mundo real: o
monstro não existe realmente. Entretanto, para que a obra funcione hermeneuticamente faz-se
necessário um nível mínimo de verossimilhança: situar o filme em uma cidade real ou a
técnica audiovisual do found footage, narrar o filme por meio de registros documentais
amadores, registrados com uma filmadora de mão.
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Apesar dos recursos de “citação de elementos reais”, o propósito da ficção não seria o de
contar verdades ou estabelecer jogos de convencimento sobre mundos paralelos. A decisão de
aceitar o ambiente ficcional cabe ao receptor da mensagem poética – uma finalidade da
comunicação estética (GOODMAN, 2006). Entendemos, e nos emocionamos, com as ficções
porque as interpretamos: no lugar de entrarmos no mundo ficcional dos personagens é o
mundo criado pelo autor que se apresenta no nosso mundo do pensamento, “com a aparência
corriqueira de descrições” (LAMARQUE, 1981, p. 293). Um conteúdo proposto pela relação
hermenêutica com as ficções seria imune a juízos decorrentes da avaliação sobre a natureza da
verdade: não nos questionamos se as imagens de arquivo, encontradas na filmadora em
Cloverfield são reais, apenas interpretamos que sim, com base na lógica descritiva da obra.
[…] o ponto mais importante para entender a dimensão fictícia é este: dizer
que uma história (ou um incidente, evento, personalidade) é feita ou
inventada, é dizer algo acerca de sua origem, não algo referente à sua relação
com o mundo. Por “origem” entendo a causa, ou ao menos, as causas
relevantes. […] A origem de uma narração inventada é um ato humano. […]
O ato crucial é linguístico e não psicológico (LAMARQUE & OLSEN,
1994, p. 41).

A concepção de Lamarque demonstra-se bastante interessante do ponto de vista da autonomia
das obras ficcionais: o que traria certa positividade na valorização das obras videolúdicas.
Entretanto, o problema desta perspectiva é atrelar o conceito de ficção à natureza progressiva
de um desenvolvimento narrativo. A única forma de jogo poético relacionada às ficções seria
aquela proporcionada pelas histórias. O que nos parece um desserviço para uma possível
autonomia poética da forma videolúdica é o fato de que tais artefatos podem ativar efeitos
estéticos sem a necessidade da intermediação narrativa85.
Nesse sentido, a autonomia ontológica da obra videolúdica pode se beneficiar, sobremaneira,
de noções epistemológicas do faz-de-conta, particularmente o conceito de adereço ficcional.
Para Walton, mesmo sinais de trânsito ou itens de decoração, como papel de parede,
funcionam como adereços que nos propiciam (affordance) jogos ficcionais de faz-de-conta
(1990, pp. 276-281). Nossa capacidade primária de compreender simbolicamente o mundo
estaria atrelada a estes jogos de faz-de-conta. Ao manipular o canhão antiaéreo no espaço
virtual em Space Invaders criamos também um espaço imaginário em nossas mentes, no qual
estamos manipulando os componentes virtuais do jogo: videogames seriam, desta forma,
ficções virtuais (TAVINOR, 2009b, p. 50).
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Ver tópico 1.1.
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Importante ressaltar que a concepção dos videogames enquanto ficções virtuais, com base nas
abordagens filosóficas apresentadas anteriormente, não é uma unanimidade nos estudos
videolúdicos. Aarseth, por exemplo, coloca as ficções e os espaços virtuais em uma dicotomia
ontológica: elementos digitais, como os modelos poligonais de dragões e labirintos, não
podem ser ficcionais, pois estes já pertencem à categoria de objetos virtuais. O famoso dragão
Smaug, da obra literária The Hobbit (1937), seria ontologicamente diferente de um dragão no
videogame EverQuest86 (1999), pois o primeiro “é feito apenas de sinais, e o outro de sinais e
modelo dinâmico” (AARSETH, 2007, p. 1). O dragão digital, criado virtualmente em um
modelo dinâmico tridimensional, permitiria uma série de modos de interação, diferente do
dragão literário. A simulação de um dragão em um ambiente virtual interativo torna possível
simular e testar comportamentos, como no mundo real.
Tavinor disputa a asserção de Aarseth, sob a perspectiva que EverQuest permite que o
jogador interaja de maneiras que são claramente negadas nas formas mais tradicionais de
ficção (2009b, p. 45). O fato de uma jogabilidade videolúdica ser pautada por um adereço
complexo (robust prop) não a torna ontologicamente diferente de uma ficção, conceito que
abarcaria uma quantidade razoável de artefatos culturais, como romances, programas de
televisão e filmes. Voltando a nossa argumentação definicional87, um adereço complexo não é
uma condição necessária e exclusiva da categoria videolúdica. Jogos de Realidade Alternativa
(ANDRADE, 2015) utilizam atores reais como componentes lúdicos durante as partidas. Os
jogadores podem interagir com estes atores, como se fossem personagens não jogáveis (nonplayer characters)88 em um espaço virtual.
Em verdade, como continua a argumentar Tavinor (2009b, pp. 45-52), o ficcional e o virtual
não são categorias contraditórias, e sim, complementares. Imaginemos a seguinte situação:
Colton White, descendente de nativos americanos, atira contra seu rival Thomas Magruder.
Caso este western fosse escrito em alguma mídia literária, a arma usada na situação acima
seria descrita na forma textual. Este tipo de adereço linguístico usa descrições para representar
a arma em questão, permitindo que a imaginação dos leitores preencha as lacunas ficcionais.
Consequentemente, leitores diferentes irão imaginar armas diversas.
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https://www.everquest.com
Ver tópico 1.1.
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Um personagem não jogável (NPC), ou manipulável, é um personagem de qualquer jogo eletrônico que não
pode ser controlado por um jogador. Em vez disso, eles são criados e controlados pelo algoritmo de inteligência
artificial do jogo. Um NPC pode tanto ajudar o jogador na progressão da partida, quanto ser seu adversário
(NOVAK, 2010, p. 156).
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Vamos imaginar, então, a mesma situação representada em um espaço fílmico. Lou Diamond
Phillips interpreta Colton White. Por motivos próprios da indústria cinematográfica dos
filmes de ação, o diretor resolve que o personagem deve executar a cena com duas armas, ao
invés de uma. Como referência ao nome do personagem, ambas as armas são réplicas de
revólveres Colt, de meados do século 19. Entretanto, por contenção de custos ou necessidade
de efeitos especiais, o diretor decide modelar, e animar, as armas nas mãos de Phillips com o
auxílio de computação gráfica. O adereço, agora nesta nova mídia, torna-se mais complexo e
realista. Entretanto, mesmo com mais detalhes, e funcionalidades, que a arma descrita no
livro, nenhuma delas perde sua natureza ficcional.

Figura 9 - Arma ficcional e virtual

Por último, vamos analisar a mesma cena, porém no videogame de western: Gun (2005). As
armas neste exemplo são criadas por modelos gráficos computadorizados e interativos – o
jogador controla o avatar de Colton White, e o que ele faz com as armas (Figura 9). Tanto as
armas na mídia fílmica, quanto as novas armas interativas, são modelos dinâmicos
tridimensionais. Seguindo a lógica de Aarseth, a arma no espaço fílmico deixaria de ser
ficcional, o que é um contrassenso: ambas as armas – fílmica e lúdica – são ficcionais e
virtuais. A única diferença entre os dois modelos é a interatividade, ou seja, quem está
controlando a arma.
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Podemos pensar aqui em uma espécie de sobreposição entre as instâncias do ficcional e do
virtual. Aarseth, entretanto, ao defender uma dicotomia entre estas dimensões não deixa clara
sua concepção sobre os ambientes virtuais. De maneira geral, podemos entender o conceito de
virtual como oposição ao atual, na medida em que tende a atualizar-se, sem chegar, contudo, a
uma concretização efetiva. Devemos distingui-lo, também, do possível, já que a possibilidade
estaria associada a alguma coisa que seria constituída de forma concreta, em estado latente,
pronto para se transformar no real. “Contrariamente ao possível, estático e já constituído, o
virtual é como o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma
situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um processo
de resolução: a atualização” (LÉVY, 1996, p. 16).
Em termos de estudos midiáticos, e sob o sustentáculo do princípio de Lévy, podemos
especular em termos de representações virtuais, ou seja, uma estrutura capaz de reproduzir
alguns aspectos do seu objeto de referência no mundo real. Uma representação de uma casa,
concebida e manipulada de forma virtual, em um software AutoCAD 89 , pode replicar as
características de uma casa real – tamanho, quantidade de quartos, infraestrutura elétrica etc. –
em um projeto arquitetônico, por exemplo. Tal simulação computadorizada tem uma
importante função para o arquiteto: testar previamente as características funcionais da casa,
antes da sua construção no mundo real. A funcionalidade da representação virtual da casa,
neste caso, não funciona como um adereço para construção ficcional – é apenas uma
ferramenta de simulação. Ou seja, nem todo ambiente virtual é, necessariamente, ficcional.
O mesmo modelo virtual da casa poderia ser usado no videogame The Sims para simular o
cotidiano de uma família de classe média norte-americana. A representação virtual da casa,
neste exemplo, funcionaria tanto como potencialidade simbólica de uma casa real – o limite
de espaço útil, o uso hidráulico dos banheiros etc. –, quanto como adereço para imaginar uma
situação ficcional: o design arquitetônico de uma típica casa de subúrbio estadunidense.
[…] uma representação virtual é aquela que, por conta de suas características
estruturais, está apta a ser tratada como seu referente, para algum propósito
determinado. O senso complexo da ficção refere-se a localização pragmática
de uma representação, e determina se o que é representado é reivindicado
para realmente existir, ou terá apenas uma existência imaginária
(TAVINOR, 2009b, p. 50).
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AutoCAD é um software do tipo CAD — computer aided design ou desenho auxiliado por computador –
criado e comercializado pela Autodesk, Inc. desde 1982. É utilizado principalmente para a elaboração de peças
de desenho técnico em duas dimensões e para criação de modelos tridimensionais.

69

Os espaços de contingência entre o virtual e o ficcional na obra videolúdica possibilitam ao
jogador dialogar esteticamente com adereços interativos, sem a obrigatoriedade de tornaremse constructos reais. Tais adereços podem retratar os mais variados tipos de mundos
imaginários e suas narrativas, por meio do engajamento ergódico do jogador. Para cada
interação com o ambiente virtual, um novo evento ficcional é construído. Dessa forma, os
videogames podem ser caracterizados enquanto ficções interativas.
Todas as ficções demandam algum tipo de interação para que funcionem: seja físico, como
virar uma página de um livro; ou hermenêutico, na cooperação interpretativa dos seus textos
(ECO, 1979). Entretanto, os videogames ampliam o jogo poético da interação ficcional dada a
natureza complexa dos seus adereços computadorizados. O engajamento ergódico com estes
adereços por meio de joysticks ou sensores de movimento possibilitam interações físicas,
diferentes de outras formas de ficção narrativa, como o cinema e a televisão. O jogador
precisa adotar uma postura no jogo ficcional com a obra videolúdica que esteja apta a
contemplar seus semblantes hápticos e hermenêuticos.
A noção de mundo da obra e mundo do jogo, discutida anteriormente, pode nos ajudar a
entender melhor o funcionamento singular da experiência ficcional nos videogames. Quando
um jogador interage com o espaço ficcional videolúdico, o mundo do jogo projeta-se sobre o
mundo da obra, pois a obra só é renderizada simultaneamente a partir da execução de um
jogo. Ao interagir com o avatar de Ryu em Street Fighter (1987), o jogo poético com a obra –
atacar o Sagat com um golpe (Figura 10) – é representado fisicamente no mundo da obra. Os
jogos poéticos imaginários defendidos por Walton (1990) em outras obras ficcionais são
materializados nas obras videolúdicas: um amálgama entre o que é imaginado (mundo do
jogo) e o que é fisicamente jogado (mundo da obra).
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Figura 10 - Mundo do jogo e Mundo da obra

Em uma análise mais precisa, os videogames borram as distinções estabelecidas por Walton
entre o mundo do jogo e o mundo da obra (TAVINOR, 2009b, p. 58). As obras videolúdicas
teriam uma existência potencial, que demandaria mais do que somente a participação
interpretativa por parte do jogador. Para ativar o mundo da obra, a ação do jogador deve ser
incorporada, ontologicamente, na estrutura simbólica da obra. Ao assumir uma partida em um
jogo de luta, como Street Fighter, o jogador não pode fruir passivamente a obra, ou será
derrotado por seu adversário. Para que a obra funcione como foi planejada poeticamente, o
jogador deve assumir o controle ativo do avatar: negociar com os elementos físicos/virtuais
(limite da arena, inteligência artificial do jogo, sequência correta de golpes, etc.), e tentar
derrotar o adversário. Dessa forma, o jogador ao jogar como Ryu, para tentar derrotar Sagat,
está, simultaneamente, jogando (com o mundo do jogo) e construindo a ficção (com o mundo
da obra).
É importante ressaltar a distinção entre as instâncias das estruturas internas da obra
videolúdica e o jogo poético que o jogador pode manter com a mesma, pois nunca dois
jogadores diferentes terão a mesma jogabilidade, ao negociar com o mundo ficcional do jogo.
Street Fighter foi um fliperama pioneiro ao permitir muitas escolhas de golpes para o gênero
de jogos de luta. O jogador, diferente de outros fliperamas da época, tinha seis botões para
construir sua sequência de golpes. No exemplo acima, o objetivo final da partida seria sempre
o mesmo para todos os jogadores: derrotar Sagat. Entretanto, o percurso lúdico-ficcional com
a obra vai variar de partida em partida (mudanças no mundo da obra), e de jogador para
jogador (mudanças no mundo do jogo).
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As várias possibilidades de atualização da jogabilidade com Street Fighter – ou qualquer obra
videolúdica – pode assemelhar-se a uma relação entre o interprete e uma obra musical. Não
estamos aqui nos referindo a interpretação no sentido hermenêutico, e sim, na noção da
execução performática de uma estrutura artística, quando um intérprete virtuosamente executa
seus padrões de sentido por meio de uma partitura (KIRKPATRICK, 2011, p. 117). A
partitura, entretanto, serve apenas como uma base para o músico que investe, em maior ou
menor grau, seu estilo ao atualizá-la performaticamente. Podemos pensar nos videogames
enquanto partituras algorítmicas, um script, do qual os jogadores extraem o objeto de
apreciação da obra por meio da jogabilidade das partidas. O prazer da construção de sentido
com a obra videolúdica não reside somente em participar ativamente da estrutura artística; em
maior ou menor grau, o jogador é desafiado a impregnar o jogo com seu próprio estilo, e
encontrar sempre uma forma de melhorá-lo.
Apesar de a ficção interativa não ser uma exclusividade da natureza dos videogames – afinal
outras experiências lúdicas comungam do mesmo princípio essencial, como os jogos infantis
e os jogos de interpretação90 (MACKAY, 2001) –, nela se instauram mudanças significativas
por conta do suporte midiático computacional. As premissas ficcionais destas outras
manifestações lúdicas, particularmente calcadas no imaginário dos jogadores, são
materializadas em adereços digitais interativos; de alta complexidade e potencialidade
ficcional.

1.3 AS REGRAS DO JOGO
As obras videolúdicas não podem ser teorizadas esteticamente sem uma instância lúdica,
como especulamos em nossa proposta definicional. Parte significativa da tarefa crítica de
avaliação da natureza (PAREYSON, 1997, p. 10) dos videogames reside na sua possibilidade
em despertar efeitos prazerosos somente por suas estruturas lúdicas. Uma das tendências de
resistência poética na cena91 de jogos independentes reside exatamente no princípio que os
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Role-playing Games, em inglês.
Conceito de cena videolúdica pode ser derivado do conceito de cena musical, ou seja, aquele espaço cultural
em que uma série de práticas musicais coexiste, “interagindo umas com as outras em uma variedade de
processos de diferenciação, e de acordo com trajetórias variadas de mudança e interfecundação” (STRAW,
1991).
91
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jogos digitais não necessitam de gráficos realistas, ou orçamentos milionários, basta que os
videogames se sustentem por sua retórica lúdica (FERREIRA, 2013). Dada a importância da
instância lúdica na crítica, e consequentemente, na experiência dos jogadores, faz-se
necessário uma aproximação entre as noções de jogo e a sua relação com a filosofia,
particularmente suas contribuições para o campo da estética.
O percurso filosófico da temática lúdica tem início na Grécia, com a presença do jogo na polis
e paideia (JAEGER, 1995), e sua influência na formação do homem grego. Porém, foi
negligenciada por grandes filósofos até os séculos XV e XVIII, quando se desenvolvem as
primeiras noções concretas de valor ético e sociopolítico para a ludicidade humana. Para
Tomás de Aquino (2001), por exemplo, a concepção de jogo é um problema para a ética
cristã, na medida em que pode desvirtuar o comportamento do indivíduo, devido ao seu
carácter absorvente e envolvente.
Entretanto, há duas positividades atribuídas aos jogos, defendidas por Tomás de Aquino,
inspiradas em Aristóteles e em Santo Agostinho. Por um lado, o jogo pertence ao domínio do
repouso necessário ao espírito finito, que não pode se aplicar continuamente a tarefas
intelectuais sem sentir fadiga proporcional à dificuldade da tarefa e seu distanciamento das
coisas sensíveis (DUFLO, 1999, p. 20). Por outro, os jogos têm a virtude da eutrapelia, ou
seja, são constituídos com a finalidade de proporcionar urbanidade e bom humor aos homens.
Neste sentido, os jogos, enquanto artefatos culturais, devem ser apreciados com a devida
parcimônia. O excesso, assim como todas as outras atividades intelectuais ou carnais, deve ser
evitado. Em verdade, Tomás de Aquino defende que os jogos serão somente justificáveis,
enquanto objetos sociais, se associados às atividades de repouso dos homens. Desse modo, o
jogo, desde que seja praticado segundo a razão, encontra seu lugar, seu sentido e sua função:
“o jogo é necessário na vida humana” (apud DUFLO, 1999, p. 21).
Tomás de Aquino, assim como Francisco de Sales (2009), não admite uma autonomia das
atividades lúdicas, enquanto um fim em si mesmo. Certamente inspirados pelo texto de
Aristóteles – Ética a Nicômaco – os filósofos cristãos defendem que não podemos manter
relações individualizadas com as obras lúdicas (sem distinção entre jogos de azar e outros
tipos de jogos, como o xadrez), porque tais artefatos somente seriam úteis com a finalidade de
descansar de outras atividades, não poderia existir de forma independente.
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A defesa do jogo enquanto objeto epistemológico autônomo foi cogitada apenas no final do
século XV, com as especulações do matemático italiano Luca de Pacioli, em sua obra Summa
de Arithmetica, Geometria proportioni et propornalità (1494). Os jogos de azar são o objeto
de estudo de Pacioli na tentativa de estabelecer o que seria chamado de teoria das
probabilidades na história da Matemática. Em verdade, os matemáticos italianos deste período
estavam mais interessados na materialidade do acaso do que nos jogos em si mesmos.
Entretanto, é por meio dos estudos probabilísticos que o jogo se estabelece como um
fenômeno que se origina da engenhosidade dos homens.
Indiretamente, podemos dizer que as pesquisas matemáticas, em um século
no qual elas oferecem um modelo para o saber, provocam uma verdadeira
reavaliação intelectual do jogo, dando-lhe assim uma dignidade
antropológica, da qual tirarão partido os séculos seguintes. Algumas cartas
de Leibniz bem testemunham essa nova concepção do jogo, que tem suas
raízes no interesse científico e se reflete na atenção filosófica (DULFO,
1999, p. 24).

As cartas do filósofo alemão são, na verdade, a primeira aproximação filosófica entre
processos poéticos e a estrutura lúdica. Leibniz advoga, inicialmente, um tratado de
reconciliação categórica dos jogos, que deveria incluir os jogos de azar, jogos de números
(damas, xadrez etc.) e os jogos de movimento (bilhar, por exemplo), todos os jogos que o
espírito humano pode inventar. Essa é a noção central na valorização leibniziana dos jogos:
“[…] seria de grande uso para aperfeiçoar a arte de inventar, parecendo o espírito humano
melhor nos jogos do que nas matérias sérias” (apud DULFO, 1999, p. 25). Ou seja, os
artefatos lúdicos não são mais considerados um objeto ou atividade menor no ambiente social.
Passa a ser considerado, um artefato que estimula o prazer criativo por meio do exercício
intelectual. Por meio da concepção lúdica de Leibniz percebemos também os primeiros
indícios de um espaço autônomo do jogo: livre das obrigações de uma necessidade funcional
ou real, um espaço de pura engenhosidade poética.
Além da autonomia do jogo, devemos ainda aos matemáticos probabilísticos outras
concepções filosóficas sobre a natureza da ludicidade na vida cotidiana, representado,
principalmente na figura emblemática do moralista francês Blaise Pascal (1623-1662). Sua
filosofia aproxima-se do jogo na obra Pensamentos (1670), enquanto objeto de desafio
matemático e, consequentemente, um possível revelador universal da moral humana. Sob a
perspectiva analítica dos jogos de azar, Pascal defende que os acordos – e suas consequências
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– durante as partidas de Brelan92, de certa maneira, estabelecem uma justiça do jogo. Ou seja,
ao concordarem publicamente as apostas e suas recompensas calculadas, durante um jogo de
cartas, os jogadores estão estabelecendo regras, controlando as probabilidades do jogo
(PASCAL, 2005). O acaso, nos jogos, não estaria mais associado a uma arbitrariedade sem
regras, ofensivas à razão do homem. A possibilidade de controle das probabilidades muda o
paradigma ontológico do jogo: os eventos incertos não estão livres de estruturas
manipuláveis, por generalização, todos os jogos são constituídos por leis – com maior ou
menor grau de impregnação do acaso.
Todo jogador arrisca com certeza, para ganhar com incerteza, e, todavia,
certamente aposta o finito para ganhar, incertamente, o finito, sem pecar
contra a razão. Não existe distância infinita entre essa certeza do que é
exposto e a incerteza do ganho: isso é falso. Há, na verdade, o infinito entre
a certeza de ganhar e a certeza de perder, porém a incerteza de ganhar é
proporcional à certeza daquilo que se arrisca, de acordo com a proporção dos
acasos de ganhos e perdas. E disso se deduz que, se houver tantos acasos de
um lado ou de outro, a partida a ser jogada é de igual para igual. E, assim, a
certeza daquilo a que se expõe é igual à incerteza do ganho, mesmo que seja
infinitamente distante. Desse modo, nossa proposição é em uma força
infinita, quando houver o infinito a apostar, em um jogo no qual existem os
mesmos riscos de ganho como de perda, e o infinito a ganhar. Isso é
demonstrativo e, se os homens são capazes de qualquer verdade, esta é uma
delas (PASCAL, 2005, L. 418-Br. 233).

Pascal também estipulou uma função filosófica para os jogos: o divertimento inconsciente. Os
homens são perfeitamente conscientes das misérias da vida e da impossibilidade da morte. No
entanto, buscar pela felicidade, é da sua natureza. Como, geralmente, não consegue se tornar
imortal – ou vencer os empecilhos cotidianos – busca uma maneira de se anestesiar diante da
consciência destes fatos. O divertimento, nos jogos, seria uma forma de “enganar-se a si
mesmo”, tornar-se inconsciente. Esta nova concepção lúdica de Pascal implica em um juízo
diferente sobre o seu valor social. A paixão por jogar, atividade propriamente fútil, não deve
ser compreendida como uma aberração contrária à razão, mas como um efeito de nossa
natureza humana.
Tal homem passa sua vida sem tédio, jogando um pouco todos os dias.
Deem-lhe todas as manhãs o dinheiro que poderia gastar a cada dia, desde
que não jogue e o torná-lo-ão infeliz. Talvez se possa dizer que ele busca no
jogo a diversão e não o ganho. Façam-no, portanto, jogar por nada e ele não
se entusiasmará e se entediará. Portanto, o que ele busca não é a diversão:
uma diversão lânguida e sem paixão o entediará. É preciso que ele se
entusiasme e que engane a si próprio, imaginando-se que ficaria feliz em
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Jogo de cartas francês, muito popular na segunda metade do século XV. Provavelmente uma das estruturas
lúdicas que influenciaram as regras dos Poker moderno (PARLETT, 1991).
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ganhar aquilo que lhe era dado desde que não jogasse, a fim que forme para
si um assunto de paixão e que exercite sobre isso seu desejo, sua cólera, seu
temor pelo objeto que formou para si, como as crianças se assustam com o
rosto que rabiscaram (PASCAL, 2005, L. 146-Br.139).

A defesa de Pascal por um modelo estrutural lúdico, entretanto, não é moralmente positivo. A
fuga para o universo atemporal de entretenimento nos jogos é uma tentativa superficial de
fugir da infelicidade e do tédio cotidianos. A forma concreta para superar o tédio e a
infelicidade seria, corretamente, a fé cristã. Porém, a análise epistemológica da estrutura dos
jogos é utilizada, enquanto recurso lógico, para nos fazer entender a necessidade de acreditar
em uma forma lúdica. O mesmo raciocínio estrutural pode ser utilizado para acreditar,
ludicamente, em Deus.
Independente do seu uso (positivo ou negativo), a noção pascalina de estrutura lúdica possui
intrinsicamente em suas leis a capacidade de promover uma experiência singular no cotidiano
dos homens. Ou seja, a concepção de jogabilidade, a experiência singular em fruir,
esteticamente, com um objeto lúdico é instaurada no campo filosófico por Pascal. Importante
pontuar que essa concepção é, necessariamente, uma fruição matemática, diferente das
experiências ficcionais (WALTON, 1990) ou culturais (HUIZINGA, 1971). A obra lúdica
possui uma autonomia lógico-matemática da experiência com seus apreciadores, que
reverbera ontologicamente na concepção algorítmica dos videogames (JUUL, 2005).
A aproximação real, entre as obras lúdicas e a filosofia estética, entretanto, apenas tornou-se
possível nas obras do filósofo prussiano Immanuel Kant (1724-1804). Assim como Pascal,
Kant estabelece uma função aos jogos dentro da sua metafísica do tédio, concebida aqui como
uma dor negativa que experimenta aquele que nenhuma dor positiva leva a agir. A vida é o
movimento incessante das sensações e o prazer é fundamentalmente sensação de vida
(KANT, 2006, §61). O jogo serve, de uma perspectiva antropológica, para simular as
sensações de movimento vital, impedindo-nos de sentir os horrores da estagnação do espírito
e das paixões. “Com efeito, há no jogo uma imitação da vida, uma cinética mimética, que
engana a própria vida” (DUFLO, 1999, p. 58).
O jogo na filosofia kantiana não somente adquire um status antropologicamente positivo,
como também é a representação da unidade fundamental do homem: simulação da vida.
Dessa forma, as estruturas lúdicas não são mais relegadas a uma atividade supérflua, muito
pelo contrário, existe uma evolução natural das estruturas lúdicas (KANT, 2006, §86):
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brincadeiras de criança (corridas, lutas, jogo de bola etc.) dão lugar ao jogo dos homens
(jogos de carta, xadrez etc.) com a finalidade de nos proporcionar um prazer vital.
É importante ressaltar que este prazer dos jogos é diferente do prazer das belas-artes, apesar
de ambos constituírem-se enquanto representações. Os jogos devem ser classificados como
artes recreativas, por conseguinte, têm uma finalidade objetiva: causar-nos sensações. Em
outro sentido, as belas-artes desperta-nos o prazer por meio da reflexão e cujo objetivo é ser
universalmente comunicável (KANT, 2012, §44). O jogo das sensações está ligado a um
processo dialógico entre corpo e alma. A reverberação entre estas duas instâncias tem como
objetivo promover o “sentimento de saúde” (KANT, 2012, §54) nos homens. Diferente do
jogo das faculdades nas obras de arte que nos permite imaginar e entender a experiência do
belo e do sublime:
[O prazer relativo ao belo] acarreta diretamente um sentimento de
desabrochamento da vida e, por essa razão, é suscetível de se unir à atração e
a uma imaginação que joga; [a satisfação relativa ao sublime], em
compensação, é um prazer que não jorra senão indiretamente, sendo
produzido pelo sentimento de uma suspensão das forças vitais durante um
breve instante, imediatamente seguido por um derrame dessa ainda mais
forte; e, por conseguinte, enquanto emoção, ele não parece ser um jogo, mas
algo sério na ocupação da imaginação (KANT, 2012, §23).

O prazer estético do jogo das faculdades kantianas é, necessariamente, universalista. Do
contrário, seria o simples prazer singular dos sentidos. Quando se referem à beleza do
videogame Journey (2012)93 não é a qualidade objetiva de uma opinião de um jogador em
particular, e sim, a afirmação de que todos os jogadores dotados da mesma faculdade de
conhecer deveriam ter a mesma experiência ao contemplar as paisagens virtuais do jogo. A
beleza anunciada pelos jogadores não é conceitual, mas apenas o sentimento interno do jogo
de suas faculdades espirituais. Nesse sentido, o prazer de usufruir do belo é, precisamente, a
consciência do sentimento de liberdade do jogo das faculdades e de sua concordância que
revela uma finalidade puramente formal.
Assim é estabelecida uma relação de catacrese entre as estruturas lúdicas e a noção de jogo
das faculdades em Kant (DULFO, 1999, p. 62). O jogo das sensações representa a união
harmoniosa entre corpo e espírito na busca por um prazer que é o sentimento de saúde;
enquanto que o jogo das faculdades seria representado pela busca do prazer estético, que
permitiria sua união consigo mesmo – a satisfação de ser uno, em concordância com outros
93

http://bit.ly/1ifPLO8
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homens. “O gosto é a faculdade de ajuizar a priori a comunicabilidade dos sentimentos que
são ligados a uma representação dada (sem mediação de um conceito)” (KANT, 2012, §40).
O filósofo alemão Friedrich Schiller (1759-1805) compartilha com Kant algumas noções de
estética e o jogo, como conjunção metafísica entre a razão e a sensibilidade. Os homens
estariam cindidos, em uma contradição interna expressa em termos de duas tendências: a
sensível (Sinnliche Trieb) e a formal (Formtrieb). Embora contraditórias, estas tendências
antropológicas estão restritas aos seus domínios próprios – o que permite a não entropia da
natureza humana. Se a tendência sensível dominasse a tendência formal, teríamos um homem
selvagem, passional e bárbaro, mais animal do que verdadeiramente homem. Em sentido
oposto, se a tendência formal dominasse a sensível, obter-se-ia o homem moral ávido de
verdade e justiça, porém negando uma parte importante do universo sensível de si mesmo. Por
tratar-se de tendências opostas, torna-se necessária a concepção de uma terceira tendência,
ontologicamente diferente das anteriores, que permita a unidade final do homem, não uma
dominação unilateral de uma sobre a outra, mas recíproca (Wechselwirkung). Essa relação,
que seria a solução para a divisão do homem, tomaria a forma de uma terceira tendência:
A razão, sobre fundamentos transcendentais, impõe a exigência: entre a
tendência formal (Formtrieb) e a tendência material (Stofftrieb) deve haver
uma comunhão (Gemeinschaft), isto é, uma tendência ao jogo (Spieltrieb),
pois somente a unidade da realidade e da formam da contingência e da
necessidade, da passividade e da liberdade pode realizar o conceito de
humanidade (SCHILLER apud DULFO, 1999, p. 73).

A noção de tendência ao jogo em Schiller é algo que só pode ser deduzido filosoficamente.
Não é resultado de uma observação empírica ou fenomenológica. Ou seja, não é um dado
factual, mas o resultado lógico, como na estratégia de jogo de tabuleiro: um lance, mesmo
teórico, não tem certamente o mesmo sentido conforme os momentos da partida em que
jogamos. Sem uma existência física, podemos somente deduzi-la: a resposta para o problema
da divisão do homem, então, deve ter tais e tais característica, que chamaremos de “tendência
ao jogo” (DULFO, 1999, p. 72).
Dessa forma, a realização de uma “experiência de humanidade” por meio da tendência ao
jogo em Schiller aproxima-se muito do conceito de experiência do belo em Kant. Entretanto,
a instância tendencial do jogo é um adendo objetivo à noção pura da beleza; uma experiência
dedutiva, como nas dinâmicas lúdicas. Podemos, assim, pensar na tendência do jogo como
uma forma viva (lebende Gestalten), um conceito que serve para expressar todas as
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qualidades estéticas dos fenômenos humanos. Há uma equivalência entre a beleza e a
tendência ao jogo na realidade fenomenológica, para que o homem possa compreender a si
mesmo, deve jogar com ela. “O homem não joga senão quando na plena acepção da palavra
ele é homem, e não é totalmente homem senão quando joga” (SCHILLER, 1991, p. 221).
A dimensão lúdica da existência humana, apresentada ao campo filosófico na obra Cartas
sobre a educação estética do homem (1794), foi recuperada pelo historiador holandês Johan
Huizinga na obra basilar para a formação dos estudos lúdicos contemporâneos: Homo Ludens
(1938). Podemos dizer que Huizinga foi responsável pelo protagonismo dos estudos do
brincar, ou seja: “uma brincadeira [play] é geralmente tomada como uma atividade de forma
fluida, enquanto um jogo [game] é uma atividade baseada em regras” (JUUL, 2005, pos.
317)94. A noção de brincadeira estaria arraigada em toda a existência humana, e não somente
na experiência do belo, como pregavam Kant e Schiller; algo similar a concepção de jogo em
Heidegger (RIBEIRO, 2008).
A obra de Huizinga, em um sentido mais específico, estabelece uma ponte entre as
concepções antropológicas de jogo, em Kant e Schiller, e princípios epistemológico das
estruturas lúdicas, principalmente, como elas operam para a formação de um espaço poético:
um lugar que comunga com o sagrado, ou o mágico (Huizinga, 1971, p. 13). Qualquer
manifestação social que siga tais princípios será considerada uma estrutura lúdica formal, ou
seja, artefatos concretos, produzidos pelas culturas dos homens em diferentes épocas.
Huizinga estabelece que o princípio da voluntariedade consiste em conceder ao jogador a
livre escolha em participar de uma estrutura lúdica, geralmente em momentos de ócio – noção
derivada da concepção lúdica de Tomaz de Aquino, como vimos anteriormente. A experiência
lúdica perderia sua potência prazerosa caso seja imposta por outra subjetividade. O jogador
precisa estar consciente, e livre, para que suas ações tenham sentido estético na experiência
com os artefatos lúdicos. Não está vetado, por este princípio, que um jogador não consiga

94

As diferenças concretas entre brincadeira (paidia) e jogo (ludus) são apenas institucionalizadas nos estudos
lúdicos somente na obra Les jeux et les hommes (1958) de Roger Caillois: “[As estruturas lúdicas) podem ser
colocados em um fluxo entre dois polos opostos. Em um extremo está uma essência inerente e dominante,
comum à falsidade, turbulência, livre improvisação e alegria despreocupada. Tal extremo manifesta um tipo de
fantasia incontrolável que pode ser designada pelo termo paidia. No extremo oposto, esta saltitante e impulsiva
exuberância é quase inteiramente absorvida ou disciplinada por uma tendência complementar, e em alguns
aspectos inversa à sua natureza anárquica e caprichosa. […] Este princípio posterior é completamente como
veremos mais adiante neste tópico. não prático, mesmo que requeira uma grande quantidade de esforço,
paciência, perícia ou ingenuidade. Eu chamo, a esse segundo componente, ludus” (CALLOIS, 1990, p. 13).
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participar de uma atividade lúdica contra sua vontade. Entretanto, o prazer em fruir o espaço
lúdico está condicionado à ação voluntária do jogador em envolver-se com a sua jogabilidade.
O princípio das regras estabelece uma condição normativa para a ontologia das atividades
lúdicas: não existe jogo ou brincadeira, sem regras, previamente estabelecidas, elas “balizam
o movimento imaginário na direção de uma regularidade mínima do ato de jogar”
(RETONDAR, 2007, p. 20). O cerne estrutural da atividade lúdica está no fato de que ela cria
uma ordem que se configura nela mesma (tese similar foi defendida por Pascal, como vimos
anteriormente), organiza-se através de componentes poéticos comuns a outras formas
artísticas, como: tensão, equilíbrio, variação, solução, união e desunião.
É talvez devido a esta afinidade profunda entre a ordem e o jogo que este,
como assinalamos de passagem, parece estar em tão larga medida ligada ao
domínio da estética. Há nele uma tendência para ser belo. Talvez este fator
estético seja idêntico àquele impulso de criar formas ordenadas que
penetram o jogo em todos os aspectos (HUIZINGA, 1971, p. 13).

O princípio da evasão da vida real defende que as atividades lúdicas possuem uma
temporalidade própria – com começo e fim bem demarcados –, facilmente identificada pelos
jogadores como algo que não é vida “corrente” nem vida “real”. Temos aqui também uma
noção similar à filosofia pascalina do jogo, enquanto função social e metafísica de obliterar a
consciência do tempo improdutivo. Huizinga, entretanto, vê essa temporalidade adversa da
realidade de forma positiva. Porém, confirma que esse novo universo de faz-de-conta lúdico é
encarado de maneira desinteressada pelos jogadores: “[…] se insinua como atividade
temporária, que tem uma finalidade autônoma e se realiza tendo em vista uma satisfação que
consiste nessa própria realização” (Huizinga, 1971, p. 12).
Por fim, o princípio delimitação do espaço determina que uma estrutura lúdica demarca seu
campo de atividade também de forma bastante explícita para os jogadores:
Todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente
delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea.
Tal como não há diferença formal entre o jogo e o culto, do mesmo modo, o
“lugar sagrado” não pode ser formalmente distinguido do terreno de jogo. A
arena, a mesa de jogo, o círculo mágico, o templo, o palco, a tela, o campo
de tênis, o tribunal, etc. têm todos a forma e a função de terrenos de jogo,
isto é, lugares proibidos, isolados, fechados, sagrados, em cujo interior se
respeitam determinadas regras. Todos eles são mundos temporários dentro
do mundo habitual, dedicados à prática de uma atividade especial
(HUIZINGA, 1971, p. 13).
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A concepção de espaço lúdico em Huizinga – noção que reúne os outros princípios
epistemológicos das estruturas lúdicas –, foi um grande marco teórico na discussão sobre o
conceito da forma dos jogos nos estudos lúdicos (game studies) contemporâneos. Depois da
publicação de Homo Ludens os jogos e brincadeiras passam a ser analisados enquanto objetos
autônomos, capazes de gerar um espaço de experiência onde o jogador pode,
conscientemente, desligar-se da vida cotidiana e usufruir de uma nova conjuntura espaçotemporal.

Figura 11 - Círculo Mágico (Botermans, 2007)

Com base nos princípios lúdicos de Huizinga, os ludologistas Katie Salen e Eric Zimmerman
(2003) desenvolveram o conceito de Círculo Mágico, com o intuito de avaliar o espaço de
poético do jogo – uma genealogia das estruturas lúdicas, desde seu suporte analógico (jogos
de carta, jogos de tabuleiros etc.) até a digitalização dos jogos, em mídias computacionais. A
jogabilidade, em qualquer jogo, estaria condicionada a um espaço cíclico: limitado em
dimensões, porém com infinitas possibilidades. Imaginemos, por exemplo, um espaço externo
de um jardim do século XVIII, ocupado, eventualmente, por um jogo de gamão (Figura 11).
O espaço, usado comumente como ambiente para outras atividades ao ar livre, é,
momentaneamente, reconfigurado para um tipo singular de experiência.
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O tabuleiro de gamão se torna um espaço especial que facilita o ato de jogar
o jogo. A atenção dos jogadores transfere-se completamente para o jogo, que
media sua interação através da jogabilidade. Enquanto o jogo estiver em
progresso, os jogadores não vão rearranjar as peças casualmente, e sim
movê-las de acordo com regras muito particulares (SALEN &
ZIMMERMAN, 2003, p. 96).

A utilização peculiar dos componentes do Gamão (tabuleiro e suas peças) cria uma retórica
lúdica (FERREIRA, 2013) que irá propiciar (affordance) o jogo poético com um espaço
diferencial: o lugar das estruturas do jogo. No caso particular dos jogos de tabuleiro, a
comunicação persuasiva das estruturas lúdicas demanda uma competência cognitiva prévia
dos jogadores: todos devem saber as regras do gamão para poder participar da sua
jogabilidade. A relação entre o objeto lúdico e os jogadores seria, dessa forma, mediada por
um espaço de experiência comunicacional (círculo mágico) “que auxilia no diálogo entre o
jogador e a realidade” (FALCÃO, 2010, p. 46).
Parte importante do lugar de experiência lúdica do Gamão – ou em outros jogos de tabuleiro
similares – reside na competição (âgon) por um objetivo em comum: vencer a partida. As
regras do jogo servem, nesse sentido, para além de definir os movimentos possíveis das peças,
significado do resultado dos dados etc., garantir que os jogadores tenham iguais chances de
conseguir a vitória. O ludologista Jasper Juul defende no seu “modelo clássico de jogo”
(2005, pos.298-585) que as regras – e seus objetivos possíveis – são a principal característica
formal de qualquer jogo. Por meio delas os jogadores estabelecem sentido para suas ações
durante a experiência de jogar. As regras configuram estruturas, das quais extraímos prazer ao
adentrar no jogo, na forma de experimentar um senso de completude ao conseguir lidar
apropriadamente com um desafio proposto por elas.
As estruturas lúdicas prescrevem normas algorítmicas situacionais (TAVINOR, 2009b, pp.
90-91) e não somente um “conjunto de instruções”, com as quais os jogadores devem dialogar
na busca de comportamentos e práticas recomendáveis. As regras de um jogo constroem uma
máquina de estado (state machine), uma máquina que responde às ações dos jogadores; uma
paisagem de possibilidades ramificadas na metáfora de uma árvore lúdica (JUUL, 2005,
pos.661). Dialogar poeticamente com tais estruturas consistiria nas escolhas ponderadas dos
jogadores, ao interagir com essa máquina de estados em busca de resultados positivos, e não a
ramificações da árvore lúdica que os direcione até resultados negativos.
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As múltiplas possibilidades de abertura poética (ECO, 1976) das obras lúdicas forçam o
jogador ao retorno cíclico da jogabilidade, em busca de ganho cognitivo: as partidas de
Gamão envolvem doses de acaso e estratégia; o jogador retorna várias vezes ao jogo para
aprender a controlar as medidas das duas instâncias na tentativa de superar o adversário. Parte
da atração em se jogar com determinados jogos consiste na sua capacidade em fazer com que
o jogador encontre sempre novos desafios a serem superados, promovidos tanto pelas
estruturas do jogo, quanto pelas estratégias de outros jogadores.
As características formais e filosóficas dos jogos analógicos podem nos ajudar a entender a
dimensão do jogo nas obras videolúdicas. Nossa premissa aqui neste trabalho segue as teses
transmidiáticas de Tavinor (2009b) e Juul (2005): os videogames são uma categoria específica
de jogos computacionais que comungam estruturas lúdicas com outros jogos analógicos.
Dessa maneira, as jogabilidades, entre essas formas lúdicas, são similares. Cabe-nos definir,
neste tópico, quais as características peculiares das estruturas lúdicas no videogame; e como a
dimensão de tais estruturas relaciona-se com a ficção interativa durante a jogabilidade com
este artefato.
Com base no que foi apresentado até o presente momento, podemos deduzir que tanto os
jogos quanto as ficções têm mecanismos próprios para produzir efeitos estéticos. Nos
videogames, estes mecanismos estão entrelaçados – onde o jogo coloniza a ficção –, para
reivindicar uma série de comportamentos por parte do jogador. Em The Legend of Zelda
(Figura 12), os componentes plásticos do jogo (personagens, habitações, itens etc.) são
projetados, pelos diretores de arte, para reforçarem o tema medieval na imaginação dos
jogadores: Link (protagonista da aventura) é caracterizado com traços élficos95; e adquire uma
variada quantidade de espadas e escudos, durante as missões (quests 96 ); dorme em
hospedarias, com arquitetura típica da época.

95

Criatura mística da mitologia nórdica e céltica. As feições referidas (traços finos e orelhas pontiagudas) foram
popularizados nos romances de John Ronald Reuel Tolkien: The Hobbit, or There and Back Again (1937) e a
trilogia The Lord of the Rings (1954-1955).
96
Preferimos manter aqui a tradução quest, como missão, por ser sua acepção na indústria videolúdica. Uma
noção mais extensa, nos jogos e na literatura, pode ser encontrada em Howard (2008).
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Figura 12 - Diálogos entre o jogo e a ficção

Entretanto, como foi apresentado no tópico anterior, estes elementos videolúdicos são
representados de forma a se parecerem com objetos de fantasia medieval; como também
devem dar pistas ao jogador sobre suas possibilidades de uso: propiciam determinadas
usabilidades (NORMAN, 2006), como objetos do nosso cotidiano. Porém, a usabilidade de
objetos no universo ficcional dos videogames não segue, somente, a lógica de uso no nosso
dia-a-dia, está também condicionada pelas regras do jogo. A espada de Link, por exemplo,
não funciona como uma espada convencional – que uma pessoa tem que chegar perto do
adversário para atacá-lo em um embate corpo-a-corpo. Foi convencionado, pelas regras
algorítmicas do jogo, que o avatar poderia lançá-la à distância para derrotar os inimigos.
Como condição de equilíbrio da jogabilidade – para que o jogador não tivesse que recuperar
sempre a espada arremessada – Link, após adquirir este item mágico, tem um estoque infinito
de espadas, podendo, constantemente, atacar os inimigos a distância, e preservar sua
integridade física (life).
A lógica das regras do jogo permite que o jogador tenha acesso epistêmico ao mundo
ficcional do jogo, ou seja, ele aprende por meio do avatar, quais são as possibilidades de
interação projetadas para aqueles objetos. “A propicialidade ficcional [fictional affordance]
no caso dos videogames é desse modo um aspecto interativo da representação ficcional que
determina o que o jogador pode fazer ficcionalmente” (TAVINOR, 2009b, p. 80). Aqui
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podemos perceber as constrições, entre as forças ficcionais e lúdicas, para que o jogador tenha
um tipo singular de jogabilidade ao explorar um mundo ficcional, criado sob o algoritmo
computacional em um videogame.
As regras em um mundo lúdico-ficcional videolúdico não funcionam de forma declarativa,
como em um livro de regra de um jogo de tabuleiro. O ganho cognitivo ao usufruir deste tipo
de artefato é, em sua maioria, compreendido pela relação poética com os componentes do
mundo do jogo. Não está prescrito no manual97 de The Legend of Zelda que a arma Bomba
(Bomb) pode abrir portas secretas. O jogador deve explorar os limites lúdicos-ficcionais dos
componentes digitais do jogo – por tentativa e erro – para entender e sentir prazer com suas
potencialidades.
De modo similar, a ficção nos videogames não pode ser encarada de modo superficial, no
processo epistemológico com o mundo do jogo. Ela deve ser entendida, de modo equânime
com a instância lúdica, como parte da formação representacional do conteúdo que está sendo
renderizado para o jogador (JUUL, 2005, pos.82). No exemplo anterior, se a arma Bomba não
fosse apresentada enquanto um adereço – parecido com uma bomba real – para que o jogador
ficcionalmente imaginasse suas funcionalidades, ele nunca tentaria explodir paredes no
mundo do jogo. Estes adereços lúdicos-digitais criam situações nas quais o jogador dever
intuir quais as possibilidades de ação, contribuindo assim para a construção de sentidos do
jogo durante sua jogabilidade.
O amálgama entre o ficcional e o lúdico constrói poeticamente um espaço peculiar nos
videogames: sistemas autotélicos de criação de sentido estético; os mundos são autônomos, e
só fazem significado pleno dentro de uma lógica interna. Ontologicamente, tais mundos
podem ser considerados simulações (FRASCA, 2001), nas quais os jogadores são convidados
a participar do jogo ficcional com o videogame. À noção de simulação é possível agregar,
epistemologicamente, as concepções de ficção em Walton (1990) e de estrutura lúdica em
Juul (2005) para se pensar uma possível teoria da forma videolúdica.
Toda simulação é a implementação de um determinado modelo: uma representação física ou
matemática de um sistema, fenômeno ou processo (FRASCA, 2001). Um modelo pode ser
entendido, dessa maneira, como a representação de sistemas complexos, como modelos
matemáticos hidrodinâmicos ou simples carrinhos de brinquedo. A simulação se configura
97

http://bit.ly/1Uzhli3
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enquanto uma forma de representação, não somente de características estáticas de um modelo
– as cores e a forma de um carrinho de brinquedo, por exemplo –, como também seus
comportamentos: o carro de brinquedo pode andar e abrir as portas, da mesma maneira que
um carro real.
Vamos pensar, então, que o objetivo de uma simulação consiste em implementar os
comportamentos de um determinado objeto ou fenômeno do mundo empírico. Para tanto,
utilizamos modelos que representam suas características lógicas e funcionais. As simulações
são utilizadas com propósitos de treinamento (simuladores de direção veicular em
autoescolas) ou entretenimento (uma estação de bombeiros montada com peças de Lego98). O
que torna as simulações distintas de outros artefatos culturais é a possibilidade de interação
tanto hermenêutica, quanto háptica. “É o modelo que faz com que a nossa interação seja
significativa, para além do reino do previsível e do simbólico” (KELVJER, 2006, p. 75).
Pensar a obra videolúdica enquanto uma simulação prescreve um jogo poético de faz-de-conta
determinado pelas regras das estruturas destes modelos computacionais. Ou seja, estes
mundos lúdicos-ficcionais, criados pelos designers de jogos, estabelecem jogos de faz-deconta baseados no reposicionamento subjetivo dos jogadores para dentro desse espaço
material e autotélico, um mundo criado dentro das cercanias do círculo mágico e regido pelas
interações ficcionais dinâmicas com seus adereços digitais. Diferente de jogos ficcionais
perceptivos, como vimos na teoria de Walton (1990), os jogos de faz-de-conta com modelos
dinâmicos computacionais não ativam somente simulações mentais (mundo do jogo), como
também externalizam relações materiais com os componentes da obra. O significado lúdicoficcional emerge desta interação dos jogadores com as regras do jogo.

1.4 A INCORPORAÇÃO POR MEIO DO AVATAR
Para mediar as relações poéticas com os mundos lúdicos-ficcionais dos videogames, o
jogador necessita de um instrumento que defina os limites materiais deste tipo de interação: o
avatar. Tal mecanismo age enquanto incorporação da agência 99 do jogador no ambiente
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ficcional criado pelas regras do jogo. “O avatar dessa maneira define as fronteiras da
incorporação no faz-de-conta” (KLEVJER, 2006, p. 87) videolúdico.
Importante aqui pontuar que a noção de avatar, criada por Rune Klevjer100 , não se refere
exclusivamente ao videogame. Em um sentido bem mais amplo, a relação entre usuário e seu
avatar, estende-se para outros tipos de jogos poéticos de incorporação101, como os jogos de
interpretação de personagens ou o aeromodelismo. No primeiro, o jogador assume o corpo, e
consequentemente, a percepção do ponto de vista de um personagem ficcional; já no segundo
exemplo, é permitido ao usuário vivenciar a experiência de voar, mesmo estando firmemente
enraizado no chão.
Klevjer (2006) aponta também que os jogos poéticos de incorporação não nos obrigam,
necessariamente, a manter uma relação vicária102 com apenas um avatar durante todo o tempo
de fruição com uma determinada obra interativa. Uma criança, ao brincar com um conjunto de
caminhões de brinquedo, pode variar sua relação vicária com vários tipos de caminhões
diferentes. Entretanto, todos eles devem obedecer a uma condição mandatória: participar do
mesmo universo de faz-de-conta. Outro exemplo, neste sentido, pode ser o Pebolim103, onde
os jogadores simulam uma partida de futebol por meios de bonecos presos a manetes. Durante
toda a partida, os jogadores variam suas relações vicárias entre as várias posições que os
bonecos representam no jogo: goleiro, atacante, meio de campo. Porém, todos os avatares
(bonecos) dos jogadores participam do mesmo universo de faz-de-conta, ou seja, uma partida
de futebol.
Por meio do avatar os usuários podem habitar um mundo lúdico-ficcional, tornando-o
tangível, material à percepção deste novo corpo encarnado. Este tipo peculiar de concepção
do avatar foi baseado na fenomenologia da percepção em Merleau-Ponty (1994). O conceito
central desta nova abordagem fenomenológica é relativizar as premissas dicotômicas entre
sujeito e objeto, estabelecidas por sistemas epistemológicos desenvolvidos por Descartes e
Kant. Antes de Merleau-Ponty, Heidegger (1989) já havia estabelecido, filosoficamente, o
termo Dasein para referir-se ao existir humano que se dá como um acontecer (sein) que se
realiza aí (Da) no mundo. Ou seja, não existe um ser pensante capaz de refletir sobre si
100
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mesmo, um sujeito independente do objeto. O conceito de ser-no-mundo estabelece que este
mundo, a priori, constrói nosso sentido de existência, antes que tenhamos consciência disto.
Para Merleau-Ponty, a noção de ser-no-mundo é uma percepção incorporada: o sujeito
(mente) não tem um o corpo (objeto); e sim, em outro sentido, é constituído enquanto ser,
pois, a priori, tem um corpo que habita esse mundo. A experiência perceptiva do mundo é
uma experiência corporal. Isso implica que pensar ontologicamente o ser, não pode estar
separado do fazer perceptivo com este mundo.
Não é o sujeito epistemológico que efetua a síntese, é o corpo; quando sai de
sua dispersão, se ordena, se dirige por todos os meios para um termo único
de seu movimento, e quando, pelo fenômeno da sinergia, uma intenção única
se concebe nele (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 312).

Nesse sentido, entender os jogos poéticos de incorporação com obras interativas nos obriga,
necessariamente, a entender princípios fenomenológicos da relação do corpo dos usuários
com estes artefatos culturais. É a mediação da agência incorporada pelos limites materiais do
avatar o que permite ao jogador ter a experiência de habitar aquele mundo lúdico-ficcional.
Ao estendermos nossa percepção, por meio dos manetes, em uma partida de Pebolim,
intuitivamente adentramos no mundo do jogo. Não é necessária a mediação de outro
dispositivo hermenêutico – identificação com as cores do time do jogador, quando pintadas na
camisa dos bonecos –, para que tenhamos prazer na sensação de controle e movimento da
bola durante a partida.
Um movimento é aprendido quando o corpo o compreendeu, quer dizer,
quando ele o incorporou ao seu “mundo”, e mover seu corpo é visar as
coisas através dele, é deixá-lo corresponder à sua solicitação, que se exerce
sobre ele sem nenhuma representação (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 193).

O corpo do jogador é a base para se compreender a existência de sentido na retórica
videolúdica. Este sentido, entretanto, conforme o conceito de hábito em Merleau-Ponty, não é
algo absorvido pelo nosso aparato sensório e depois decodificado, a percepção do jogador é
um conhecimento adquirido como parte de uma série de modelos de diferenciações e
agrupamentos motores, para com os quais sua subjetividade encontrará lugar no diálogo
poético com a obra lúdica. Portanto, “a aquisição do hábito é sim a apreensão de uma
significação, mas é a apreensão motora de uma significação motora” (MERLEAU-PONTY,
1994, p. 198).
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A noção de hábito pode se aproximar, erroneamente, do conceito de affordance
(propicialidade) de Donald Norman (2006), no qual um objeto é reconhecido em termos de
usabilidade: vejo a maçaneta de uma porta e entendo, pelo seu design, o modo pelo qual abrila. Merleau-Ponty explica melhor o conceito de hábito com o exemplo do cego e sua bengala.
No caso, para ter uma noção do chão e dos objetos, o cego não calcula os vetores objetivos
que formam seu corpo, a bengala e o chão para depois estimar a distância a que ele está das
coisas. Ele não toca a bengala que daí toca o chão que somente depois lhe permitiria estimar
as distâncias. Em outro sentido,
Habituar-se a um chapéu, a um automóvel ou a uma bengala é instalar-se
neles ou, inversamente, fazê-los participar do caráter volumoso de nosso
corpo próprio. O hábito exprime o poder que temos de dilatar nosso ser no
mundo ou de mudar de existência anexando a nós novos instrumentos
(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 199).

O conceito de hábito elimina, dessa forma, a concepção binária entre mente/objeto na relação
com as obras videolúdicas. Podemos pensar nossa relação com as coisas no mundo proposto
por jogo, através da possibilidade de ultrapassar nosso corpo objetivo e expandir nosso modo
de ser diante de outros artefatos digitais (TAVARES, 2015). Importante aqui pontuar que o
processo de expansão é um entrelaçamento dialógico entre a subjetividade do usuário e um
conjunto de modos de agir (MERLEAU-PONTY, 2005). Enquanto o jogador se submete ao
funcionamento de um mundo videolúdico, imprimindo sua percepção no sistema, este
também o artificializa, sem que exista uma distância ontológica entre o usuário e o artefato.
O filósofo americano Hubert Dreyfus (1986) aproxima o conceito de hábito ao campo da
ciência cognitiva por meio da noção de apreensão máxima, ou seja, a tendência de maestria
cognitiva do corpo em relação ao ambiente que habita: com a curva de aprendizado podendo
variar de Aprendiz a Expert. Voltando ao nosso exemplo anterior, nas primeiras partidas de
Pebolim as regras e procedimentos analíticos têm grande importância para o jogador.
Conforme o nível de complexidade e habilidade aumenta, o mundo do jogo passa a ser mais
relevante. As decisões analíticas dão lugar aos processos de acoplamento intuitivos-corporais,
com base nas experiências anteriores. Dreyfus não se refere simplesmente a um tipo de
memória corporal; trata-se de fato de um refinamento da percepção, com o objetivo de “se
tornar um” com as tecnologias do ambiente que habita.
O campo de futebol não é, para o jogador em ação, um ‘objeto’, ou seja, a
palavra ideal que pode dar lugar a uma multiplicidade indefinida de vistas
perspectivas e permanecer equivalente sob essas transformações aparentes. É
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percorrido por linhas de força (as ‘linhas laterais’, as que limitam a ‘meia
lua’), articulado em setores (por exemplo, os ‘buracos’ entre os adversários)
que impõem certo modo de ação, a desencadeiam e exigem como à revelia
do jogador. O campo não lhe é dado, mas está presente para ele como o
termo imanente de suas intenções práticas; ele e o jogador são um só corpo e
o jogador sente, por exemplo, a direção do gol tão imediatamente quanto a
vertical e a horizontal de seu próprio corpo. Não bastaria dizer que a
consciência habita esse meio. Ela nada mais é, nesse momento, que a
dialética do meio e da ação. Cada manobra realizada pelo jogador modifica o
aspecto do campo e nele traça novas linhas de força nas quais a ação, por sua
vez, se desenrola e se realiza alterando de novo o campo fenomênico
(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 263).

O sujeito incorporado do jogador de futebol, no exemplo acima, é constituído, de forma
dinâmica, na relação com o estado das estruturas lúdicas do campo de jogo. De forma similar,
podemos pensar que o mesmo tipo de relação se estabelece em jogos poéticos de incorporação
por meio do avatar. Nesse sentido, jogar uma partida de Pebolim é uma questão de entrar em
um fluxo (flow104), em uma “consciência pragmática” do jogar, entre o sujeito lúdico e as
tecnologias articuladas do ambiente do jogo.
“No sentido fenomenológico, então, o avatar pode ser entendido como se fosse uma extensão
protética do corpo-no-mundo” (KLEVJER, 2006, p. 93). Para o corpo do jogador de Pebolim,
ou de um sistema videolúdico, o avatar é acoplado como uma prótese material que permite a
integração da percepção do jogador com as propicialidade estabelecidas pelo espaço lúdicoficcional do jogo. Este espaço corporificado nos videogames constitui-se enquanto um
ambiente em virtude de ser significativo por meio da agência procedimental do corpo do
jogador. O avatar, enquanto prótese corporal do jogador, tem a capacidade de permitir a
maestria perceptiva do jogador em relação ao ambiente digital.
O sujeito corporificado do jogador aprende a usar as tecnologias de extensão corporal
propostas pelo videogame. Para cada assimilação tecnológica, o jogador percebe este mundo
criado de maneira diferente. Quando o sujeito incorporado no avatar é alterado pelas suas
extensões corporais, o ambiente lúdico-ficcional – constituído ao seu redor – modifica-se, em
decorrência desta dinâmica assimilativa. Ou seja, diferentes corpos estendidos constituem
diferentes espaços para jogos de incorporação com o jogador.
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Os jogos de incorporação por meio do avatar dependem, “de uma madeira ou de outra, do
controle em tempo real” (KLEVJER, 2006, p. 94). O efeito protético do avatar, enquanto
extensão corpórea do jogador, depende de uma constante manutenção de sua agência no
mundo lúdico-ficcional. Seu status ontológico enquanto instância formativa das obras
interativas está atrelado à potência de transformação do espaço: quanto mais autonomia o
avatar tem do controle do jogador, menos ele funciona como uma prótese perceptiva. Os
manetes do Pebolim estão em contato, razoavelmente, constante com a ação dos jogadores
nos elementos do jogo. Diferente de uma partida de Pinball105, em que o jogador somente
ativa o disparo e as posteriores rebatidas da bola de metal. A autonomia da bola de metal, em
relação a ação de fazer pontos no espaço lúdico, não ativa efeitos poético de incorporação,
pois na maioria do tempo de partida ela não está sob o controle do jogador.
Para funcionar enquanto um avatar, o jogo poético com uma obra lúdica deve ser tanto uma
extensão do corpo do jogador quanto um modelo, a representação de um sistema. O espaço
lúdico do Pebolim, por exemplo, simula uma partida real de futebol: simplificada; em
miniatura. “Sem o princípio do modelo, extensões não se tornam avatares, e não haverão
adereços cujos comportamentos prescrevem verdades ficcionais” (KLEVJER, 2006, p. 94).
Ou seja, em uma partida de Pinball, a bola de metal não modela nada. Assim como as palhetas
que rebatem a bola: elas não são avatares do jogador, são meras ferramentas em um ambiente
lúdico.
Diferente de uma extensão ferramental, o avatar pertence às dinâmicas ecológicas (GIBSON,
1986) de um determinado espaço ficcional, agindo e sofrendo as interferências dos objetos
daquele ambiente. Uma ferramenta não pertence ontologicamente a um ambiente ficcional:
sua natureza alienígena destaca-se apenas enquanto potencialidade de transformação. As
regras para uma ferramenta transformar um ambiente ficcional não envolvem a transposição
subjetiva do usuário, um jogo de faz-de-conta por meio da incorporação. Um jogo de Pinball
é uma obra lúdica abstrata que não modela, necessariamente, nenhum outro sistema. Suas
palhetas servem apenas para rebater a bola de metal e fazer pontos. Diferente do boneco de
madeira atrelado ao manche do Pebolim que funciona como “adereço reflexivo” (WALTON,
1990, p. 213) para que o jogador se imagine no corpo de um jogador de futebol em miniatura.
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Podemos adaptar, com as devidas considerações, esta noção perceptiva de avatar à análise dos
mundos computacionais videolúdicos. Como foi apresentado no tópico anterior, tais mundos
são simulações digitais, ou seja, a implementação do modelo é simulada por meio de um
computador – diferente de um modelo lúdico-analógico, como o Pebolim. Os videogames são
capazes de criar processos computacionais para automatizar, de forma algorítmica, a
implementação de um modelo e sua relação com o usuário: uma máquina lúdico-cibernética.
É muito difícil descrever o que se sente quando você está "perdido" dentro
de um jogo de computador, precisamente porque naquele momento o seu
sentido de subjetividade foi fundamentalmente transformado. Fluindo
através de uma série contínua de decisões tomadas de forma quase
automática, dificilmente consciente da passagem do tempo, você forma um
circuito simbiótico com o computador, uma versão da consciência ciborgue
descrita por Donna Haraway em seu influente "Manifest for Cyborgs". O
computador vem para se sentir como uma extensão orgânica de sua
consciência, e você pode sentir como uma extensão do próprio computador
(FRIEDMAN, 2002).

A noção fenomenológica de corpo biocibernético (SANTAELLA, 2003) aplicada aos
videogames não é uma abordagem recente106. Entretanto, esta noção de extensão do corpo
subjetivo do jogador era limitada somente à fusão material com o sistema computacional.
Rune Klevjer (2006) foi o responsável por redirecionar esta noção de jogabilidade
incorporada para uma abordagem mais ampla, recorrendo às premissas filosóficas de mundo
ficcional de faz-de-conta, por exemplo. Para Klevjer, os videogames contemporâneos têm
como estratégia primária restringir a percepção prostética do jogador por meio do avatar.
Dessa forma, o jogador constrói e interage esteticamente com o mundo da obra – uma
simulação realista da agência com o mundo lúdico-ficcional. A agência realista do jogador
deve seguir três princípios básicos de funcionamento: integração, reificação e concretização.
Para que o jogador perceba sua agência de forma realista as instâncias da simulação (ficção
interativa) e as regras do jogo devem incorporar algum processo de integração: “o que
significa que as regras do jogo se misturam com – ou são colonizados – pelas regras que
definem as ações possíveis, eventos e comportamentos em um mundo simulado” (KLEVJER,
2006, p. 105). Como vimos no tópico anterior, isso permite com que estruturas lúdicas
abstratas possam se tornar mundos ficcionais interativos e sistêmicos. O princípio de
integração não é uma exclusividade dos videogames: jogos de interpretação também utilizam
o mesmo principio para construir seus mundos lúdicos-ficcionais. As simulações
106
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computacionais, entretanto, têm o potencial para produzir mundos interativos de uma
complexidade que não seria possível com outros meios.
Sob o princípio da reificação a simulação computacional transforma as instruções
algorítmicas em regularidades, e modelos abstratos em modelos concretos. As instruções
programadas, por meio do código computacional, são percebidas pelos jogadores enquanto
comportamentos do sistema. Ao implementar um conjunto de regras formais como uma
simulação dinâmica, os videogames “colocam carne e ossos nos modelos abstratos,
disfarçando potencialmente sua verdadeira origem e estrutura interna […]” (KLEVJER, 2006,
p. 106).
O princípio de reificação é específico da natureza das simulações, e aplica-se exclusivamente
às regras que foram integradas aos comportamentos dos objetos no mundo videolúdico.
Outras deliberações mais arbitrárias da instância formativa das regras do jogo não estariam
inseridas nesse princípio. O tempo de uma partida em um jogo de luta é uma regra nãoreificada, por exemplo. Não existe nenhum indício de sentido, ficcionalmente integrado no
avatar dos jogadores, que os faça parar de se movimentar quando o tempo da partida acaba.
Altos níveis de abstração, ou arbitrariedade, deixam explícitas as estruturas lúdicas, durante a
jogabilidade – o que torna impossível mascará-las por meio da reificação.
Por fim, o princípio de concretização determina as funções dos modelos concretos dentro das
simulações lúdicas. Os espaços lúdicos analógicos geralmente usam os modelos concretos
enquanto objetos (tokens); as simulações computacionais usam modelos concretos enquanto
brinquedos (playthings). Na concepção de Kevjer (2006), os modelos estão inseridos no
espaço lúdico com a potencialidade de gerar procedimentos para se brincar, por meio de suas
características físicas – regularidades de aparência e comportamento: vamos brincar com uma
boneca de pano enquanto suas funcionalidades humanoides: ela anda, pega a comida com os
braços etc. Em contraste, um objeto qualquer no espaço lúdico, não precisa (necessariamente)
ser representado pelas suas funcionalidades no jogo: os objetos que representam os jogadores
no tabuleiro de Monopoly (1933)107 não tem outras funcionalidades lúdicas relacionadas com
suas formas – a peça com formato de chapéu não é utilizada na cabeça dos jogadores, serve
apenas para marcar sua posição no tabuleiro.
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Desta maneira, objetos lúdicos não têm a mesma potencialidade para gerar sentido em jogos
poéticos de faz-de-conta tanto quanto os brinquedos, pois não funcionam enquanto modelos.
Os cavalos de um jogo de xadrez podem representar visualmente as características de um
cavalo real, porém eles nunca poderão representar as funcionalidades de um cavalo, como um
cavalinho de pau, em que a criança pode montar e cavalgar sobre ele. A dimensão lúdicoficcional dos cavalos estaria mais conectada, dessa forma, às regras do jogo – os cavalos são
as únicas peças do xadrez que podem pular outras peças – do que as suas potencialidades para
gerar jogos de faz-de-conta visuais (WALTON, 1990).
Os ambientes videolúdicos, diferente dos espaços dos jogos de tabuleiro ou dos jogos de
representação, podem ser concebidos enquanto brinquedos. Porém, para além das
potencialidades de um brinquedo normal, os videogames “podem usar modelos concretos para
colonizar as regras do jogo” (KEVJER, 2006, p. 110). Por meio do princípio de reificação, as
regras abstratas dos jogos podem ser, completa ou parcialmente, implementadas em modelos
abstratos. Por meio do princípio de concretização podemos também determinar,
ontologicamente, as peculiaridades formais dos videogames e outros tipos de jogos adaptados
para ambientes digitais.
Os princípios estabelecidos por Klevjer (2006) podem nos ajudar a entender como as relações
com ambientes videolúdicos de certa maneira imitam nossa relação com o mundo real. Para
que uma agência seja “realista” é necessário que o jogador perceba que os comportamentos
dos agentes, objetos e processos de um ambiente digital podem ser atribuídos a suas próprias
propriedades e capacidades ao invés de procedimentos formais que são externos a ele. Como
vimos no tópico anterior, esse tipo de agência só pode será alcançada nos videogames por
uma equanimidade entre as instâncias da ficção e do lúdico durante a jogabilidade. O jogador
deve perceber, e naturalizar, tanto as regras concretizadas, ficcionalmente, nos adereços
digitais do jogo, quanto outras regras não concretizadas, pertencentes à estrutura lúdicoabstrata do jogo.
A experiência de uma agência realista deve ser, necessariamente, mediada por aparatos
tecnológicos. Tais dispositivos tornam possível, por meio de uma interação direta e
incorporada, transformar linhas de código computacional em novo tipo de artefato lúdico.
Não era preciso entender nada sobre programação de computadores para poder entender, se
divertir, e dominar um videogame. As linhas de código são apresentadas aos jogadores
enquanto modelos concretos tangíveis. Ou seja, é possível interagir, diretamente, com eles de
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forma similar a uma interação física real. Diferente de outras formas de interação – indireta ou
informacional – que estão baseadas em manipulação do ambiente digital por meio da
linguagem ou ação simbólica, como as interfaces point-and-click108. Um espaço tangível de
informação simula a sensação háptica: mesmo que não seja possível tocar realmente nos
modelos digitais.
É sobre a noção tangível da informação que se estabelece, a priori, a apropriação e
incorporação do espaço videolúdico por meio do avatar. As tecnologias de interação
permitem uma apropriação fenomenológica, e tangível, da extensão protética do corpo
subjetivo do jogador no espaço do jogo. Uma “conexão eletro-umbilical” (SUDNOW, 1983)
que permite com que tanto as imagens em movimento na tela quanto os controles físicos
(joysticks) do videogame tornem-se parte da subjetividade estendida do jogador. Depois de
um período de aprendizado (GIBSON, 1986) os movimentos físicos do jogador são
integrados aos modelos concretos tangíveis do ambiente videolúdico. O novo corpo
biocibernético, uma extensão subjetiva e mecânica do jogador, aprende a perceber e agir por
meio do avatar, conectado diretamente ao espaço projetado pelos dispositivos
eletromecânicos e digitais do videogame.
O espaço lúdico-ficcional captura e coloniza o corpo do jogador por meio de uma prótese
perceptiva, envolvendo o avatar e os dispositivos de interação. O jogo poético de
incorporação nos videogames está limitado por estas propicialidades perceptivas deste novo
corpo biocibernético e suas ações com o mundo da obra. O jogador deve dominar a
arbitrariedade dos dispositivos de interação para que possa habitar o espaço videolúdico:
apertar um determinado botão no gamepad para que o avatar pule em Super Mario Bros, não
é um movimento intuitivo, por exemplo. Ao dominar os dispositivos de interação, o jogador
cria uma conexão biocibernética com o mundo da obra e incorpora a percepção do avatar. As
ações do jogador, por meio da conexão eletro-umbilical com o avatar, constroem a percepção
significativa do mundo lúdico-ficcional. Sem este jogo dinâmico de transferência perceptiva,
o jogador não pode usufruir dos efeitos poéticos com o mundo da obra no videogame.
Os jogos poéticos de incorporação por meio do avatar, entretanto, não dependem somente da
extensão senciente do corpo biocibernético do jogador. O avatar possibilita um tipo específico
de presença e agência, significativa em relação ao mundo da obra. Pelo fato de ser um modelo
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Neste tipo de interface computacional, o usuário conduz o cursor até um determinado ponto na tela, e
pressiona um botão para interagir com o programa.
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digital – um adereço ficcional, dinâmico e reflexivo –, o avatar torna-se uma instância
fundamental na forma videolúdica, não somente pelo que ele pode fazer, mas pelas
consequências significativas do que pode acontecer com ele, durante uma partida. É sobre o
corpo vicário do avatar que o jogador estabelece sua reorientação subjetiva com o mundo
lúdico-ficcional criado por um videogame: “[a] agência instrumental é substituída pela
agência ficcional e o pelo destino ficcional; o jogador está encarnado como um corpo-sujeito
fictício que pertence e é exposto ao ambiente que habita” (KLEVJER, 2006, p. 130).
A incorporação por meio do avatar, e sua relação dinâmica com as instâncias da ficção e do
jogo, é o que difere a forma videolúdica de outras agências meramente instrumentais. Tetris,
por exemplo, é obra computacional que instrumentaliza a agência de uma estrutura lúdica,
sem estabelecer jogos poéticos de incorporação por meio do avatar: seus efeitos poéticos
baseiam-se na lógica das estruturas lúdicas e na possibilidade biocibernética em manipular
tais formas por meio de periféricos de controle em tempo real. Tetris não estabelece nenhuma
poética mimética, não é um modelo digital – a lógica interacional é hermética em sua própria
abstração lúdica. Ou seja, jogos digitais com agências instrumentais não estão preocupados
em criar mundos ficcionais. Suas estratégias poéticas concentram-se em estabelecer uma
extensão operacional cibernética, entre o jogador e o aparato lúdico-digital.
As agências instrumentais, nos jogos digitais, caracterizam contraexemplos que reafirmam a
importância em estabelecer uma relação equânime entre a incorporação por meio do avatar a
um mundo formado tanto pela instância ficcional, quanto pela instância das regras do jogo.
Outros jogos de incorporação podem apresentar formas similares, como os jogos de
interpretação, por exemplo. Entretanto, somente nos videogames é estabelecido um tipo
específico de jogabilidade, no qual o mundo lúdico-ficcional é constituído por meio da
percepção tangível do corpo do avatar. Jogos de interpretação conseguem, apenas, constituir
um corpo imaginado socialmente (FINE, 1983) que interage com o mundo do jogo.
Em verdade, Klevjer (2012) é enfático ao defender – em estudos posteriores a sua tese de
doutorado – que a diferenciação da extensão corporal por meio do avatar (para além de outras
formas de agência instrumental,) reside em um paradoxo poético: como o avatar pode ser uma
extensão do corpo do jogador e ao mesmo tempo projetar sua percepção para dentro do
mundo lúdico-ficcional? Afinal, se seu conceito de avatar tem por base a noção de hábito em
Merleau-Ponty, o corpo estendido precisa, necessariamente, ser invisível hermeneuticamente
ao jogador – o que não ocorre com o avatar, ou pelo menos parcialmente. Ao manipular o
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avatar Link, em The Legend of Zelda, o jogador estabelece uma relação poética de
incorporação com o videogame que não é somente protética, e sim, também, simbólica. O
jogador cria um vinculo cibernético de interação com um agente antropomórfico que responde
a comandos simbólicos, por meio de uma interface de controle – gamepads, por exemplo. Ou
seja, o jogador tem que lidar – durante a jogabilidade com um videogame –, tanto com efeitos
poéticos hermenêuticos, quanto não hermenêuticos (GUMBRECHT, 2010).
Como uma saída lógica para o paradoxo da incorporação por meio do avatar, Klevjer (2012)
elabora o conceito de incorporação por procuração (proxy embodiment). Diferente de uma
extensão corporal convencional – como uma bengala ou um instrumento musical – o avatar
permite um tipo de experiência em que o corpo do jogador é “canalizado” para uma forma e
um lugar (espaço lúdico-ficcional), entretanto, sem que se perca a sensação de estar,
permanentemente, conectado. Nunca se torna invisível ao aparato cognitivo, similar ao
manipular uma marionete digital, representada na tela do videogame.
Jogos de incorporação por procuração permitem, dessa maneira, estender o corpo do jogador
não mais por meio de uma percepção invisível, e sim, enquanto um corpo emprestado, um
corpo vicário. No momento em que a subjetividade do jogador é capturada e canalizada por
meio do avatar a sensação de presença no espaço físico (estar sentado no sofá, por exemplo,)
é separada e compartilhada com a presença tangível ao habitar o mundo da obra videolúdica.
O avatar, a marionete digital, funciona como um substituto temporário do corpo objetivo do
jogador, manifestado e conectado, por meio de dispositivos de controle, no espaço externo
renderizado na tela de visualização do jogo.
Nesta concepção peculiar de incorporação é constituída um tipo de experiência de
reposicionamento fenomenológico do corpo do jogador que não depende da instância
formativa da ficcionalidade. “[A] incorporação por procuração é um truque no nível da
fenomenologia do corpo, não um truque da ficção” (KLEVJER, 2012, p. 29). Ou seja, a
sensação de imersão corporal dos jogos de incorporação por meio do avatar está calcada na
forma como o corpo do jogador é, intuitivamente, redirecionado para o espaço digital do
videogame enquanto percepção objetiva e material daquele novo corpo. A instância da ficção
seria apenas um complemento, um elemento descartável na lógica deste tipo de jogo poético.
Em verdade, Klevjer (2006) defende que mesmo a instância lúdica, enquanto uma estrutura de
regras abstratas conduz o jogador a objetivos específicos, pode ser relativizada pela
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supremacia da telepresença protética por meio do avatar durante experiência em se jogar um
videogame.
A especificidade da forma do videogame não pode ser explicada, isoladamente, pela instância
da telepresença protética, pois ela não consegue responder algumas questões pertinentes à
poética videolúdica, como definir, somente pela incorporação por meio do avatar, o prazer
estético ao contemplar uma paisagem ficcional no mundo do jogo?
Videogames são artefatos representacionais de uma maneira que muitas
outras formas da arte são, e embora diferindo de obras de arte tradicionais
em determinados aspectos, eles têm estruturas perceptivas e formais que são
objeto de um engajamento estético e interpretativo, da mesma forma que
outras obras de arte (TAVINOR, 2009b, p. 174).

Assim como entramos em um jogo ficcional – hermenêutico e não interativo – com as obras
hiper-realistas do escultor australiano Ron Mueck, podemos também nos encantar com a
fidelidade pictórica das antigas ruínas em Uncharted: Drake's Fortune (2007). A natureza dos
efeitos poéticos em ambas as obras não está necessariamente atrelada a uma perspectiva de
transferência corporal. Eles engajam efeitos estéticos no espectador, ou no jogador, pois
aparentam ser mais do que reais. Parte significativa do prazer em jogar videogames
contemporâneos reside no fato de sua capacidade em construir imensos mundos ficcionais
interativos e com realismo gráfico (FERREIRA, 2014).
Em outro sentido, somente pela instância da incorporação por meio do avatar também não é
possível explicar efeitos poéticos específicos da produção de encanto do jogador com as
estruturas abstratas das regras do jogo. Assim como nos jogos de tabuleiros modernos
(WOODS, 2012), os jogadores de videogames deleitam-se apenas com mecânicas específicas
(administração de inventário, sistema de cobertura, missões etc.). Os critérios utilizados para
usufruir, poeticamente, de tais estruturas estão pouco relacionados com princípios de
interação e incorporação. Os jogadores julgam tais mecânicas com base em componentes
poéticos comuns a outras formas artísticas, como: tensão, harmonia, equilíbrio, variação etc.
Ou seja, durante uma partida de Gears of War (2006), ao utilizar uma mecânica de cobertura
para se proteger de um tiroteio contra uma horda Lócust, o jogador não está somente
incorporando tal mecânica por meio do avatar, mas também julgando seu valor estético em
relação à implementação em outros jogos, ou sua relação poética com outros componentes
internos ao mundo da obra.

98

O ganho epistemológico das teorias sobre telepresença protética – principalmente, sob a
perspectiva do design videolúdico – só ganha escopo quando relativizado, de maneira
equânime, com as regras do jogo e a ficção interativa. Somente por meio desta definição
agregativa do videogame poderemos perceber suas características poéticas distintivas de
outros artefatos culturais contemporâneos.
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2 POÉTICA DO VIDEOGAME
A popularização das teorias sobre as obras videolúdicas, como vimos no início do capítulo
anterior, dedicou-se pouco em investigar sobre as questões estéticas destes artefatos.
Consequentemente, podemos imaginar que os estudos sobre o campo da “poética do
videogame” sejam ainda mais raros. Decerto que a escassez deste tipo de pesquisa acadêmica
está relacionada à concepção negativa da poética enquanto um estudo limítrofe à natureza
funcional das obras e da sua incapacidade em analisar os jogos enquanto commodity cultural
(Laureten, 2002), ou seja, seus usos e sentidos compartilhados socialmente. Caberia, dessa
forma, somente à Estética, a grandiosidade em entender os sentidos dos prazeres dos
jogadores.
Este trabalho, entretanto, parte de outra concepção da estética e da poética, bem como da
relação entre ambas. A estética tem a “incumbência de dar conta do significado, da estrutura,
da possibilidade e do alcance metafísico dos fenômenos que se apresentam na experiência
estética” (PAREYSON, 1997, p. 4). Com base no trabalho dos artistas, críticos e
historiadores, o filósofo da arte especula suas reflexões sobre a experiência. Tais reflexões
não se sustentam sem o contato direto com a experiência da arte e do belo: “a estética deve
fixar o ponto de conjunção entre teoria e experiência” (PAREYSON, 1997, p. 8).
São indispensáveis ao nascimento à vida da arte dois elementos fundamentais: a poética e a
crítica. A primeira, com a função de regular sua produção, e, a segunda, encarrega-se em
avaliá-la. Na relação trinitária de Pareyson (1997), tanto a crítica como a poética fazem parte
do objeto da estética, ou seja, a experiência com as obras. O artista, enquanto estrategista da
experiência, não consegue produzir obras sem uma poética – declarada ou implícita. No ponto
final da cadeia produtiva, o apreciador não consegue avaliar a obra sem uma crítica
minimamente consistente sobre o processo da experiência.
A poética é o programa de arte, declarado em um manifesto, em uma
retórica ou mesmo implícito no próprio exercício da atividade artística; ela
traduz em termos normativos e operativos um determinado gosto, que, por
sua vez, é toda a espiritualidade de uma pessoa ou de uma época projetada
no campo da arte. A crítica é o espelho no qual a obra se reflete: ela
pronuncia o seu juízo enquanto reconhece o valor da obra, isto é, enquanto
repete o juízo com que a obra, nascendo, aprovou-se a si mesma
(PAREYSON, 1997, p. 11).
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Partimos desta noção de poética – enquanto programa normativo das obras artísticas – para
desenvolver articuladores analíticos que nos possibilitem entender o funcionamento dos
videogames enquanto objeto expressivo. Nosso objetivo para esta seção delineia-se, dessa
maneira, em estabelecer ferramentas hermenêuticas para a análise de uso da obra videolúdica,
e o resultado experimentado em sua jogabilidade. Ou seja, sob a perspectiva das mecânicas
lúdicas – e outros elementos compositivos do jogo –, esboçar interpretações sobre quais
estratégias que a obra utiliza para produzir encanto (prazer e/ou entretenimento lúdico) nos
jogadores. Neste sentido, estabelecidas as instâncias estético-formativas da obra videolúdica
no primeiro capítulo, construiremos nessa sessão do trabalho o entendimento mais
aprofundado das noções antigas, e contemporâneas, sobre a poética, enquanto uma
metodologia analítica.
Aristóteles foi o primeiro a estabelecer os parâmetros da poética enquanto uma disciplina
descritiva e teórica: cada poesia tinha elementos e efeitos próprios – as destinações. Paul
Valéry em sua aula inaugural do curso de Poética – ministrado no Collège de France em 1937
– retoma o princípio das destinações para argumentar que obras expressivas (literárias,
teatrais, pictóricas etc.) em geral antecipam a cooperação e os efeitos possíveis em potenciais
apreciadores:
As obras do espírito, poemas ou outras, relacionam-se apenas ao que faz
nascer o que as fez nascer elas mesmas, e absolutamente a nada mais. Sem
dúvida podem manifestar-se divergências entre as interpretações poéticas de
um poema, entre as impressões e os significados, ou melhor, entre as
ressonâncias provocadas em um outro pela ação da obra. Mas eis que essa
observação banal deve tomar, como reflexão, uma importância de primeira
grandeza: essa diversidade possível dos efeitos legítimos de uma obra é a
própria marca do espírito. Ela corresponde, aliás, à pluralidade de caminhos
oferecidos ao autor durante seu trabalho de produção. É que qualquer ato do
próprio espírito está sempre como que acompanhado por uma certa
atmosfera de indeterminação mais ou menos sensível (VALÉRY, 1999, p.
202).

Aristóteles aplica o conceito de destinação à análise dos efeitos trágicos: o artista visava um
efeito específico para sua obra, isto é, a finalidade da obra – ampliada para além das formas
narrativas, com a noção de obras do espírito em Valéry, – é o efeito específico de seu gênero
realizado durante a contemplação. “A destinação ou dynamis de uma espécie de representação
é o que ela deve ser ou realizar por sua própria natureza. Mais interessante é, sem embargo,
que para Aristóteles a destinação de uma composição qualquer, sua realização, é seu efeito”
(GOMES, 2004a, p. 94). Nesse sentido, a finalidade das tragédias – por meio da ação dos
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atores no placo – era a de suscitar efeitos de terror e piedade: homens melhores que os
ordinários eram levados à infelicidade, sem o merecer, o que produz o efeito de piedade nos
espectadores do teatro grego.
Aristóteles defende que estes efeitos trágicos têm a função de purificar tais emoções, como o
terror e a piedade, por meio da imitação das ações de homens reais. O gênero trágico prevê a
sublimação das emoções somente no espaço ficcional do teatro – caso fosse uma situação
real, não teríamos prazer em assisti-la. Nenhuma outra emoção pode ser suscitada pelas obras
trágicas, “porque da tragédia não há que extrair toda a espécie de prazeres, mas tão-só o que
lhe é próprio. Ora, como o poeta deve procurar apenas o prazer inerente à piedade e ao terror,
[…], bem se vê que é na mesma composição dos fatos que se ingeram tais emoções”
(ARISTÓTELES, 1994, pp. 121-122). Podemos deduzir, dessa forma, que há preceitos
normativos que caracterizam o sucesso – ou o fracasso – de determinado gênero artístico.
Pareyson (1993) propõe que a noção de destinação aristotélica depende de uma ativação por
parte dos apreciadores. Tal ativação é regulada pela intenção formativa da própria obra. A
finalidade da obra é, portanto, a produção de efeitos contidos na programação estruturante dos
objetos artísticos. Nesse sentido, enxergamos as obras videolúdicas, sob a concepção
ampliada das obras do espírito de Valéry, como uma forma acabada, apta a ser jogada para
que se efetuem os seus programas poéticos, “como programa operacional que o artista se
propõe de cada vez, o projeto de obra a realizar tal como é entendido, explícita ou
implicitamente, pelo artista” (ECO, 1976, p. 24).
A interpretação do videogame, enquanto uma obra do espírito, pressupõe, então, o
entendimento da conjunção poética entre as instâncias do jogo, da ficção e do corpo – e o
desvelamento das suas estratégias de formação de sentido enquanto um discurso significante
para o jogador. Para Umberto Eco, as estratégias de interpretação de qualquer obra não podem
ser compreendidas desvinculadas “do [seu] próprio mecanismo gerativo” (1979, p. 39).
Seguindo esse pressuposto, a leitura de uma obra segue o mesmo princípio de qualquer
estratégia: prever os movimentos do adversário dentro da sua própria escolha de movimentos.
Na estratégia militar (ou xadrezística – digamos em toda estratégia de jogo),
o estrategista projeta um modelo de adversário. Se efetuo esse movimento –
aventurava Napoleão –, Wellington deveria reagir assim. Se executo esse
movimento – argumentava Wellington –, Napoleão deveria reagir assim. No
caso em foco, Wellington gerou melhor a própria estratégia de Napoleão,
pois Wellington construiu Napoleão-modelo que se parecia ao Napoleão
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concreto mais do que o Wellington-modelo, imaginado por Napoleão, se
parecia com o Wellington concreto. A analogia só pode ser invalidada pelo
fato que, em um texto, o autor costumeiramente quer levar o adversário a
vencer, ao invés de perder (ECO 1979, p. 39).

No caso da obra videolúdica, as estratégias seriam atualizadas durante o ato de jogar e
definidas como previsões feitas pela instância autoral sobre a experiência ao jogar um
videogame. “Criação é estratégia, estratégia de produção de efeitos, estratégia de conserto e
de organização dos elementos da composição dirigidos à previsão e à solicitação de
determinados resultados (específicos de cada gênero)” (GOMES, 2004a, p. 95). Dessa forma,
buscamos aqui neste trabalho, investigar como os elementos de composição da obra
videolúdica foram estrategicamente agenciados para gerar efeitos durante a sua jogabilidade.
Pensar em uma poética do videogame, obviamente, demanda um contato direto com a
experiência proporcionada pela obra, como foi proposto na estética de Pareyson (1997). É
preciso jogá-la para sentir seus programas de efeito. Desse modo, “nos interessa a apreciação
como instância que se realiza empiricamente através de um ou de múltiplos atos
circunstanciais de desfrute da obra e, sobretudo, como instância que está prevista no texto da
obra” (GOMES, 2004a, p. 97). Perfazer todo ato de jogabilidade com a obra videolúdica é um
critério fundamental para sua análise poética, pois é preciso identificar a natureza própria da
experiência, sem a qual “o pensamento cairia na estéril abstração” (PAREYSON, 1997, p. 8).
De acordo com a Poética do Filme – concebida pelo professor Wilson Gomes (1996; 2004a;
2004b), e desenvolvida no Laboratório de Análise Fílmica do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia –, os recursos
utilizados para levar o apreciador ao estado de espírito almejado podem ser identificados, de
forma imanente, na própria obra fílmica. Ou seja, a análise poética prescinde da
decomposição da obra acabada para investigar seus parâmetros estratégicos. “Esta base
fundamental do procedimento metodológico supõe uma compreensão da peça fílmica como
algo que se compõe de três dimensões […]: efeitos, estratégias e meios ou recursos”
(GOMES, 2004a, p. 98).
Sobre os recursos usados na composição da obra, já citamos, são muitos e
variados, e podem estar dispostos na narrativa, como é o caso da trama, dos
personagens, do mundo ficcional construído; nos meios visuais, sejam eles
puramente cinematográficos ou não, como os movimentos de câmera ou a
montagem, e as composições fotográficas e cromáticas dos planos e seus
enquadres; nos recursos cênicos interessam-nos os cenários usados, as
performances dos atores e seus figurinos; e nos materiais sonoros da
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composição, a música, os ruídos, as falas e diálogos (BRAGANÇA, 2008, p.
42).

A recuperação dos recursos para análise poética das obras videolúdicas, entretanto, não pode
estar restrita somente a uma perspectiva imanente da obra. Pesquisadores contemporâneos dos
estudos lúdicos no campo da Comunicação Social (FALCÃO, 2014; FERREIRA, 2013)
defendem a importância dos paratextos (GENNETTE, 1997), propaganda, caixas dos jogos,
manuais, guias etc. como moduladores da experiência imanente à obra. Dessa maneira,
podemos incluir os paratextos na mesma instância que as críticas, na perspectiva trinitária de
Pareyson (1997), enquanto fomentador do julgamento crítico da retórica interna das obras
videolúdicas – denominados, a partir deste ponto, recursos externos.
Com o objetivo de diferenciar a poética do videogame da poética do filme, denominaremos a
composição de recursos imanentes da obra videolúdica simplesmente por elementos poéticos.
Tais elementos foram, parcialmente, expostos no primeiro capítulo deste trabalho, mas podem
aqui ser brevemente elencados, como: a narrativa, as regras, o espaço, as mecânicas, o mundo
ficcional, o número de jogadores etc. Ou seja, para análise poética da obra videolúdica iremos
considerar tanto os seus elementos poéticos, quanto a influência de seus recursos externos, na
composição da experiência lúdica do jogador.
A obra sempre quer nos fazer pensar, conhecer, saber determinadas coisas,
sempre esconde outras tantas para nos revelar mais adiante, ou, para não nos
dar o conhecimento de jeito algum, realiza elipses, emprega o sentido literal
ou figurado, produz brumas e nos engana, tudo conforme as conveniências
das estratégias nela programadas (GOMES, 2004a, p. 116).

Seguindo a noção poética de Gomes, vemos a obra videolúdica como um objeto apto a ser
jogado para que se efetuem a atualização dos seus programas109 previstos. Os videogames são
sistemas estrategicamente programados para provocar experiências por meio da agência de
elementos poéticos. Investigar o videogame demanda a interpretação do agenciamento
primário dos elementos internos da obra, na retórica lúdica com o jogador – desde que fique
claro que esse processo primário de significação pode ser modulado por pressões paratextuais
à obra. Os programas de efeitos dos elementos poéticos deixarão também evidentes as
peculiaridades estilísticas do designer do videogame: ou seja, seus modos de programar as
obras para que elas tenham características únicas. “Neste caso, o uso dos recursos serve para
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“Programas são a materialização de estratégias dedicadas a buscar os efeitos que caracterizam uma obra.
Nesse sentido, cada obra é uma peculiar combinação de elementos e dispositivos empregados estrategicamente,
mas também é, sobretudo, uma peculiar composição de programas” (GOMES, 2004b, p. 116).
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configurar um modo particular de expressão, orientado por valores estéticos ou por
peculiaridades da linguagem. A peça, então, recebe o tom, a marca, o estilo, a linguagem
peculiar de algum agente da instância da realização” (GOMES, 2004a, p. 99).
As estratégias engendradas pelo agenciamento dos elementos poéticos na obra videolúdica
tem como finalidade configurar efeitos: o designer do videogame estrutura tais elementos em
programas poéticos que serão atualizados durante a jogabilidade com a obra. De fato, o
parâmetro de teste para a eficácia das estratégias lúdicas empregadas na obra é a própria
subjetividade do designer. Sob este primeiro teste lúdico particular o designer deverá
formatar suas estratégias para que funcionem em qualquer jogador, já que ele “não é o dono
da apreciação que os outros farão da sua obra e é obrigado a tomar sua própria apreciação
como modelo de todas as outras” (GOMES, 2004b, p. 106).
O controle do designer do jogo sobre as estruturas lúdicas dos videogames visa convocar
efeitos que se dirigem a certas dimensões na subjetividade do jogador. Seguindo os preceitos
de Gomes, esses efeitos são agrupados em três categorias (2004b, pp. 100-119): cognitiva,
sensorial e emocional. As categorias não são mutualmente excludentes, podem conviver em
conjunto em uma mesma obra. Entretanto, o designer pode acentuar um determinado grupo
de efeitos, na medida em que constrói as estratégias da obra videolúdica.
A categoria cognitiva abarcaria os apelos à cognição: reconhecer e classificar o que é
percebido; compreender mensagens capitais; interpretar desde as formas mais elementares de
informação (símbolos e ícones) até os reconhecimentos de chaves metafóricas ou alusões. “A
expressão é, pois, mensagem, texto, tessitura, tecido de signos, entretecimento de sentidos. E
o efeito fundamental que tais expressões provocam é antes de tudo decifração, informação,
matéria cognitiva” (GOMES, 2004b, p. 98). O videogame Brain Age: Train Your Brain in
Minutes a Day! (2005) é um bom exemplo de jogabilidade desenvolvido com o objetivo de
incitar basicamente efeitos cognitivos nos jogadores. Inicialmente o jogo faz um rápido
levantamento de informações sobre o jogador com o objetivo de montar um perfil (nome,
idade, com qual mão escreve 110 etc.). Estabelecido esse perfil, o videogame apresenta ao
jogador uma série de enigmas que testam a velocidade de raciocínio do jogador,
estabelecendo metáforas hierárquicas como bicycle speed, jet speed, e rocket speed. O jogo
monitora o “treinamento cerebral” do jogador por meio das interpelações do cicerone
110

Detalhe importante, pois a interface do Nintendo DS é constituída de uma tela sensível a toque com sensor de
pressão, própria para aceitar comandos da caneta Stylus (similar a uma caneta de palm) ou os dedos do jogador.
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Kawashima (Figura 13), professor responsável por manter o jogador ciente do estado atual de
desenvolvimento cognitivo do seu cérebro.

Figura 13 - efeito cognitivo

A categoria sensorial compreende um conjunto de estímulos dedicados a induzir no
apreciador sensações imediatas ligadas aos órgãos dos sentidos, como vertigem, força,
aspereza, velocidade, escuridão etc. “Executar os efeitos da expressão significa, neste sentido,
ativar a solicitação sensorial, ser posto na condição de sentir o que se impõe que se sinta, de
ter a sua estrutura sensorial conduzida por arte” (GOMES, 2004b, p. 98). Essa concepção de
categoria de efeitos aproxima-se muito da acepção clássica do conceito de estética, ou seja:
sensação, sensibilidade (OLIVEIRAS, 2007). A maioria das mecânicas do videogame
Mirror’s Edge (2008) tem como objetivo simular no jogador uma série de efeitos sensórios
vertiginosos proporcionados pela fusão entre a perspectiva em primeira pessoa e as técnicas
de parkour – em uma temática futurista e distópica (Figura 14).
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Figura 14 - efeito sensorial

Além das categorias anteriores, os videogames também podem expressar composições
afetivas durante sua jogabilidade. A última categoria estipulada por Gomes, a emocional,
atém-se a despertar determinados estados de ânimo do apreciador: excitação sexual, medo,
estranheza, graça etc. A poética aristotélica atém-se exclusivamente a essa dimensão de
efeitos, pois compreende as representações teatrais – conceito estendido a outros tipos de
obras artísticas – como indutores de tais estados: “a expressão que provoca tudo isso nada é
mais que um sistema de estímulos afetivos, de indutores de estados emocionais, de
provocações de sentimentos, e o efeito fundamental que ela provoca é principalmente
sentimento ou material afetivo” (GOMES, 2004b, pp. 98-99). Jogos que se sustentam sobre
estruturas de medo e suspense – estratégias comuns em filmes de terror (BRAGANÇA, 2008)
–, como o videogame Silent Hill 3 (2003), utilizam, em sua maioria, efeitos emocionais na
construção de suas jogabilidades (Figura 15).
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Figura 15 - efeito emocional

Embora as dimensões de efeito tenham o mesmo peso na constituição da experiência de se
jogar um videogame, cada uma age de maneira distinta na estrutura lúdica. Cabe ao analista
identificar – sob o julgamento da sua própria jogabilidade com o jogo avaliado, – o modo
como o conjunto de efeitos funciona e investigar o modo como os recursos são utilizados para
construir as estratégias internas da obra, e/ou condicioná-las externamente. Dessa forma, “a
atividade fundamental do analista é, portanto, mover-se entre a apreciação e o texto do filme,
identificando os efeitos que cada película realiza sobre o apreciador para, depois, remontar-se
aos programas dispostos na composição da obra” (GOMES, 2004a, p. 104). Para além da
experiência com a própria obra – como prescreve a poética do filme –, o analista da poética
videolúdica necessita, também, interpretar as modulações das retóricas comunicacionais dos
recursos externos à experiência da obra avaliada.
Ao concentrar análise do videogame na jogabilidade, na experiência do jogador, não dá a esse
o poder arbitrário de significação da obra videolúdica. Para uma determinada leitura-modelo
ser pertinente à obra é necessário limitar sua expansão interpretativa de acordo com o que é
coerente às mecânicas contidas no próprio videogame e/ou em recursos paratextuais. Eco
(1979, p. 15) afirma que os textos são conjuntos de códigos compartilhados por um leitormodelo previsto na geração da obra, capaz de atualizar suas estratégias, oferecendo a
interpretação pensada pela instância autoral. Na concepção das obras lúdicas, a relação
poética com as obras funciona de maneira similar:
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O designer do jogo imagina como um jogo irá funcionar durante a partida.
Ele cria os objetivos, regras e procedimentos; pensa a premissa dramática e
dá-lhe vida; e é responsável por planejar tudo o necessário para criar uma
experiência atraente para o jogador. Da mesma forma que um arquiteto
desenha um plano para um edifício ou um roteirista produz um roteiro para
um filme, o designer do jogo planeja os elementos estruturais de um sistema
que, quando postos em movimento pelos jogadores, criam uma experiência
interativa (FULLERTON, 2008, p. 2).

Para além de uma previsão hermenêutica da experiência do jogador, o designer do jogo deve
antecipar, de maneira equânime, os efeitos hápticos de incorporação poética com as estruturas
dinâmicas das obras videolúdicas. A concepção de um jogador padrão – aquele que está apto
a desfrutar dos desafios do jogo em nível de dificuldade normal111 – não pode considerar,
enquanto um dispositivo analítico prescrito apenas por um texto audiovisual, se sua
constituição epistemológica deve estar comprometida com todas as retóricas das instâncias
formativas na obra videolúdica.
Nesse sentido, um jogador-modelo operaria como entidade referencial no processo de
interpretação dos videogames. Cabe ao analista, partir da determinação da experiência de um
jogador-modelo, e nessa instância generalista virtual, especular quais são as estruturas e
estratégias empregadas no videogame a ser analisado, com o objetivo de identificar seus
efeitos. O jogador-modelo não é uma estratégia idiossincrática, sua função consiste em
determinar uma jogabilidade padrão para todos aqueles que desejem jogar determinada obra
videolúdica.
Dessa forma, para a poética do filme, “o procedimento da interpretação de alguma maneira
inverte o procedimento da criação da obra” (GOMES, 2004b, p. 115). Enquanto o designer de
jogos organiza estrategicamente materiais expressivos com o objetivo de engendrar encanto
no jogador durante a jogabilidade de uma obra videolúdica, o analista parte do encantamento
lúdico para então determinar quais dispositivos foram organizados de modo a provocá-lo.
As teorias analíticas da poética do filme (GOMES 1996; 2004a; 2004b) trouxeram algumas
vantagens para o campo das poéticas audiovisuais contemporâneas:
Primeiramente, preocupa-se em discernir os diferentes aspectos da
apreciação fílmica: significado, sensação e sentimento, evitando privilegiar
um deles, como o fariam algumas vertentes da semiótica e da ciência
cognitiva (que reduzem os dois últimos ao primeiro). Em segundo lugar,
define com clareza o escopo e o limite dos seus conceitos. As suas premissas
111

Ver tópico 2.3.
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teóricas concernem a determinadas propriedades gerais da apreciação
fílmica, mas o método não subsome cada meandro cognitivo, sensorial e
emocional a uma mesma teoria geral. O que faz é sugerir possibilidades,
como a semiótica enquanto ferramenta para a análise de programas
cognitivos e a fenomenologia de Merleau-Ponty para examinar sensações,
mas mesmo elas não são legisladas e podem eventualmente ser
complementadas ou substituídas por outras (CANGUÇU, 2008, p. 30).

Acreditamos que estas vantagens epistemológicas podem ser assimiladas por esses princípios
analíticos que aqui definimos: Poética do Videogame. Tais princípios – antes de conduzirem,
similaridades e diferença, com a Poética do Filme – estão sob o julgo das nossas especulações
sobre a ontologia da obra videolúdica e as instâncias formativas com a mesma, desenvolvidos
no primeiro capítulo deste trabalho. Ou seja, não estamos aqui sugerindo que os videogames
sejam analisados enquanto cinema. Propomos, em outro sentido, a criação de toda uma nova
metodologia para o exercício hermenêutico para com estes artefatos lúdicos.
Apresentados os princípios analíticos, partimos agora para elencar categorias programáticas,
associadas às instâncias formativas da obra videolúdica: modos de interação (incorporação
por meio do avatar), ordenações do mundo (ficção interativa) e heurísticas do jogo (regras do
jogo). Cada uma das categorias funciona enquanto aglutinadora de alguns elementos poéticos
que servirão como articuladores analíticos dos efeitos de uma determinada obra videolúdica.
A transversalidade das relações ontológicas entre as instâncias formativas é aqui estendida
também às categorias propostas, ou seja, elementos poéticos podem pertencer/influenciar
mais de uma categoria.
Não temos aqui a pretensão de apresentar todos os elementos formais, ou de contexto, que
seriam relevantes a uma proposta generalista de estudos poéticos do videogame. Esta é apenas
uma primeira tentativa em organizar, epistemologicamente, ferramentas que permitam a
análise poética dos videogames. A organização inicial destes elementos poéticos foi inspirada
pelo manual Introduction to Game Analysis desenvolvido pela professora Clara FernándezVara (2014) associada ao NYU Game Center112. Esperamos que estes elementos – bem como
seus programas – sejam multiplicados, ampliados e testados em futuros trabalhos acadêmicos.
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2.1 MODOS DE INTERAÇÃO
No que tange ao limite da experiência do corpo do jogador – e na relevância do fato para o
designer do jogo – é de importância fundamental dimensionar o número de jogadores,
durante uma partida, por exemplo. Bem como a natureza da relação entre os avatares dos
jogadores, e suas formas de manipulação do mundo lúdico-ficcional.
As diferenças entre as modalidades lúdicas – monojogador (single-player) e multijogador
(multi-player) – afetam o desenvolvimento de vários outros elementos poéticos: inteligência
artificial, motor do jogo, níveis etc. Estruturas lúdicas monojogador não são muito comuns em
jogos não eletrônicos – à exceção de jogos como Paciência113 – requerendo, em sua maioria,
mais de um participante para poder funcionar. Em um sentido contrário, essa é a principal
modalidade da jogabilidade videolúdica. Ou seja, estas estruturas lúdicas digitais surgem
enquanto uma anomalia na história e na cultura dos jogos tradicionais – os quais são,
fundamentalmente, passatempos sociais (HUIZINGA, 1971).
Videogames, entretanto, podem acomodar ambas as modalidades de jogo. Doom (1993)
popularizou o modo de jogar conhecido como Deathmatch (PINCHBECK, 2013) – em que
quatro jogadores conectados por meio de uma rede local de computadores114 – tentam matar
quantos jogadores possível até que uma certa condição ou limite seja alcançado: geralmente,
quantidade de mortes e/ou de tempo da partida. Os jogadores também poderiam optar por
uma modalidade monojogador, na qual o avatar deve derrotar sozinho uma série de demônios,
teletransportados acidentalmente para as luas Phobos e Deimos, em Marte.
A jogabilidade de videogames monojogador é, em sua maioria, constituída de estruturas
lúdicas progressivas (JUUL, 2005), pois os desafios lógicos do jogo são associados ao
desenvolvimento gradual da complexidade ficcional e/ou narrativa do avatar. Em The Secret
of Monkey Island (1990), o jogador incorpora o jovem chamado Guybrush Threepwood, na
sua missão em se tornar um verdadeiro pirata. Através de uma interface point-and-click, o
jogador deve desvendar – progressivamente com a narrativa – uma série de enigmas para
apreciar pontos específicos da história: vencer Carla, a mestre espadachim residente da ilha,
em um duelo de espada; encontrar um tesouro enterrado, e roubar um ídolo da mansão da
governadora.
113

Jogo de cartas do século XVIII, cujo objetivo é completar as 4 pilhas de montagem na sequência de Ás ao
Rei.
114
Local Area Network, em inglês.
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Em outro sentido, jogos multijogador estão mais preocupados em montar espaços lúdicos, em
que os jogadores possam usufruir – uns com os outros – de experiências competitivas ou
cooperativas. Os espaços competitivos são bem similares aos jogos tradicionais, como as
simulações de partidas de futebol no videogame FIFA (1993), no qual os participantes
competem pela vitória. Em modalidades de cooperativas, entretanto, os jogadores colaboram
entre si para alcançar um objetivo em comum: certas missões em World of Warcraft não
podem ser concluídas por um só jogador, geralmente as que envolvem adversários muito
poderosos somente as habilidades conjuntas de vários avatares podem derrotar tais inimigos
(CORNELIUSSEN & RETTBERG, 2008).
Por permitir apenas a participação de uma subjetividade humana no processo lúdico, a
modalidade monojogador estrutura seus obstáculos sob uma inteligência artificial (IA): ou
seja, fazer com que um sistema computacional seja capaz de realizar tarefas cognitivas, assim
como os humanos e os animais (MILLINGTON & FUNGE, 2009). Tais sistemas não
precisam, necessariamente, realizar tarefas tão complexas como a inteligência humana. Uma
IA videolúdica deve permitir apenas que criem padrões de comportamentos que respondam –
de maneira aparentemente inteligente – as ações dos jogadores ao manipularem as estruturas
lúdicas.
Pac-Man (1980), do designer Toru Iwatani, é um bom exemplo de como um sistema simples
de inteligência artificial pode gerar experiências lúdicas consistentes. Diferente da
movimentação em cadência (e previsível) de Space Invaders, a IA desenvolvida por Iwatani
consegue criar a noção de que os componentes do jogo – neste caso, os fantasmas coloridos –,
realmente conspiram, entre si, para derrotar o jogador. Os fantasmas não se movem, ao acaso,
no labirinto. Cada um deles segue uma programação específica, que os permite desenvolver
personalidades únicas com o jogador. Ao retornar, repetidas vezes ao fliperama, os jogadores
conseguem identificar os padrões de movimento de cada fantasma, com o objetivo de alcançar
pontuações mais altas no jogo (BARTON & LOGUIDICE, 2009).
Outro aspecto relevante na incorporação do jogador reside na relação do seu ponto de vista
com o dispositivo de visualização do jogo. Todo videogame, enquanto uma mídia
computacional, posiciona a perspectiva do jogador por meio de uma câmera virtual
(MANOVICH, 2001), um padrão cultural, uma gramática ou linguagem que permite ao
jogador interagir com a apresentação gráfica do mundo do jogo. Dependendo da forma como
é constituída a câmera virtual na interface, as regras de interação permitem diferentes tipos de
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incorporação do avatar. Se a obra videolúdica posiciona o jogador do ponto de vista da
primeira pessoa, o jogador e a câmera se tornam uma só entidade: as regras de interação que
se aproximam muito mais de uma experiência da “vida real” (GRODAL, 2003).
Em outro sentido da retórica da perspectiva videolúdica, jogos como Tomb Raider (1996)
exploram as possibilidades de efeitos poéticos baseados no ponto de vista em terceira pessoa.
A câmera virtual, neste tipo de jogo, estabelece um diferente tipo de “simulação perceptual do
espaço contínuo” (KLEVJER, 2006, p. 147) entre o jogador e o espaço gráfico projetado no
vídeo. O avatar e a câmera estão inexoravelmente conectados, com o objetivo de manter o
personagem (character115) Lara Croft, o tempo todo visível ao jogador. Diferente dos esforços
dos efeitos poéticos dos jogos em primeira pessoa, não existe “naturalidade” no processo de
incorporação do avatar: os jogos em terceira pessoa estabelecem esquemas arbitrários de
visualização do avatar, algo como uma marionete virtual. O jogador pode, por exemplo, fazer
uma visualização panorâmica com a câmera, para determinar suas estratégias de exploração
de um determinado enigma espacial, comum na franquia Tomb Raider.
Após definir o ponto de vista com o qual o jogador vai se relacionar com o jogo, podemos
pensar nos efeitos da interface no processo de incorporação lúdica, ou seja, como o jogador se
torna parte, e manipula o mundo ficcional do jogo. Nesse sentido, a noção de manipulação
direta (SHNEIDERMAN, 2003) pode nos ajudar a entender pontos mais elementares deste
tipo de mediação computacional. Na obra videolúdica, a manipulação direta de uma interface
consiste em estabelecer que os objetos gráficos podem ser transformados, em ações
consecutivas, e os jogadores conseguem visualizar os efeitos de tais manipulações em
respostas imediatas. Ao incorporar o personagem de Lara Croft, o jogador usa um gamepad
para mover o avatar pelo mundo do jogo, por exemplo. Cada botão mapeia uma ação possível
no jogo; ao ativar cada ação, o jogador tem uma resposta visível e imediata na tela: se Lara
atira em um lobo, este modelo digital solta um grunhido e sangra; tiros subsequentes farão
com que o lobo morra, deite ao chão, e pare de atacar o avatar. Jogos de ação exploram o
imediatismo do efeito/resposta na manipulação direta para construir seus programas poéticos,
criando momentos de tensão ou perigo para o avatar do jogador.
Entre os momentos de manipulação direta o jogador deve lidar também com efeitos indiretos
da interface videolúdica nos jogos de incorporação: a mediação é feita por menus, nos quais o
115

Aqui é preciso ficar claro que o conceito do elemento poético personagem é de natureza distinta do conceito
da instância avatar na composição da obra videolúdica.
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jogador escolhe os comandos que posteriormente irão afetar o mundo do jogo. Em Dragon
Quest (1986), o jogador deve lidar tanto com mecânicas de exploração do mapa (manipulação
direta) quanto com sistemas de batalha por turno (manipulação indireta). Durante as batalhas
por turno, a ação imediata do jogo é suspensa em prol de um planejamento complexo sobre as
sequências posteriores de ativação de ataques dos personagens, poderes e itens. O jogador
pode escolher um comando (“usar poção de cura”) e esperar para que seu avatar realize a ação
em batalha e suas consequências para o mundo do jogo. Neste caso, não existe um retorno
imediato sobre as ações do jogador, e sim, uma manipulação indireta da interface lúdica em
busca por resultados positivos, diante dos desafios propostos no jogo.
Os periféricos permitem ao jogador incorporar a interface lúdica por meio de esquemas de
controle que manipulam o mundo ficcional. Assim como a perspectiva estabelece os modos
de visualização lúdica, o hardware do videogame faz a mediação entre o corpo físico do
jogador e as possibilidades de interação do avatar com os modelos digitais, tornando tangível
o ambiente videolúdico. A materialidade háptica do espaço de jogo é apenas alcançada
quando o jogador se familiariza com os esquemas de controle e suas respectivas
funcionalidades para cada tipo de videogame: jogos de tiro em primeira pessoa (first-person
shooter), como Wolfenstein 3D (1992), se beneficiam da precisão de um mouse para
posicionar a mira contra os adversários; da mesma forma como os golpes, em jogos de luta,
são melhor executados com joysticks.
Como parte integrante do espaço físico no qual está inserido o jogador, os periféricos também
podem determinar o uso deste espaço, como uma estratégia de incorporação no mundo
ficcional do jogo. Ao jogar Dance Central (2010), por conta de distâncias mínimas que os
sensores necessitam para mapear o corpo do jogador, será necessário remodelar os móveis da
sala, por exemplo. Neste gênero videolúdico (jogo de ritmo), o avatar mimetiza com perfeição
os movimentos realizados pelo jogador; o desafio consiste em acompanhar, no espaço físico
(uma sala de estar), as coreografias propostas no jogo. Em outros jogos de ritmo, como Guitar
Hero (2005), os periféricos servem como adereços que ampliam a extensão do mundo
ficcional do jogo: o jogador controla os esquemas de reprodução das músicas com um
periférico no formato de guitarra, uma cópia de escala aproximadamente 3/4 de uma guitarra
real, modelo Gibson SG.
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2.2 ORDENAÇÕES DO MUNDO
As estratégias poéticas do espaço virtual nos videogames são, necessariamente, de natureza
lúdico-ficcional. A concepção deste tipo de espaço, na produção criativa do design do jogo,
passa por uma estruturação e uma segmentação do que será apresentado ao jogador por meio
da tela do jogo. Os primeiros jogos de fliperama, como Space Invaders e Pac-Man,
exploravam todas as possibilidades interativas do mundo do jogo em uma única tela.
Diferente de outros jogos, como The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006) em que o jogador é
convidado a explorar um mundo digital de 41 quilômetros quadrados116.
O espaço videolúdico também tem características similares a outras mídias audiovisuais: pode
ser representado em duas ou três dimensões, como um desenho animado, por exemplo.
Teorias sobre encenação fílmica (mise-en-scène) são constantemente utilizadas para analisar
as relações poéticas entre os modelos digitais em determinado jogo; ou como montagem das
cenas de corte auxilia na construção dos espaços virtuais não interativos. Entretanto, diferente
dos espaços representados no cinema ou na televisão, o espaço videolúdico é navegável
(MURRAY, 2001), ou seja, o jogador pode explorar e manipular o espaço virtual, por meio
do avatar. Alguns jogos utilizam-se dessa possibilidade de manipulação do espaço para criar
mecânicas específicas: em Portal (2007), o jogador pode criar portais interespaciais entre
superfícies planas, com o objetivo de resolver os enigmas dos níveis do jogo.
As relações entre o espaço e os modelos digitais manipuláveis no videogame são organizadas
sob a lógica de um tema ficcional. Dessa forma, o jogador consegue estabelecer conexões
hermenêuticas entre o mundo do jogo e estruturas ficcionais, presentes em outros artefatos
midiáticos. As convenções temáticas possibilitam uma imersão mais intuitiva do jogador no
universo ficcional proposto pelo jogo: ao incorporar o personagem Tommy Angelo em Mafia:
The City of Lost Heaven (2002), o jogador vai, progressivamente, envolvendo-se em eventos
criminosos da máfia dos anos 1930, como assaltos a bancos e tiroteios com metralhadoras. As
mecânicas em Mafia são desenhadas de maneira que o jogador possa interagir com os
elementos destas cenas em uma lógica temática, constituída dentro da ficção: os carros, com
os quais Tommy Angelo interage, são réplicas de carros da época, e não automóveis
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contemporâneos. O mesmo ocorre com as armas e os figurinos no jogo; caso contrário, as
expectativas poéticas do jogador seriam frustradas por inconsistências lúdico-ficcionais117.
Os arranjos lógicos dos materiais expressivos podem explorar narrativas para organizar a
inteligibilidade do mundo lúdico para com o jogador. As estratégias poéticas do elemento
narrativo tentam construir alguns sentidos ficcionais para o jogador, na medida em que
estruturam um lugar delimitado; um tempo de duração da história; e ações desempenhadas
pelos diversos personagens envolvidos em uma trama. Os sentidos criados pelas histórias
mantêm duas relações específicas com o aparato lúdico, conforme LeBlanc (2005): as
narrativas incorporadas (embedded storytelling) e as narrativas emergentes (emergent
storytelling).
As narrativas incorporadas ao mundo videolúdico estabelecem eventos predeterminados com
os quais o jogador deve interagir para avançar na trama. A apresentação prévia de cenas de
corte é uma das formas de modular hermeneuticamente o avatar do jogador ao adentrar em
uma nova fase, como acontecem nas cenas precognitivas em Prince of Persia: The Sands of
Time. A noção de missões (HOWARD, 2008) nos videogames, também pode ser considerado
um tipo de narrativa incorporada, pois estabelece uma história, previamente, para que o
jogador possa alcançar determinados objetivos no jogo: Borderlands (2009) abdica de um
controle linear da trama narrativa para constituir o mundo do jogo sobre uma série de
pequenas missões interconectadas. Cabe ao jogador construir as histórias do jogo por meio da
escolha peculiar na ordem das missões.
Em videogames que estabelecem programas expressivos em narrativa emergente, os eventos
da história são gerados de maneira dinâmica, concomitantemente à interação do jogador com
o mundo lúdico-ficcional. Esse tipo de estratégia poética é mais comum em simuladores
digitais, em que o usuário pode testar uma série de soluções para um mesmo evento, ou seja,
são sistema digitais mais densos e complexos. Nestes mundos digitais, o próprio algoritmo
computacional se encarrega de gerar os eventos da história; eles não são desenhados
previamente pelo design do jogo. Em No Man's Sky (2016), os jogadores são convidados a
explorar histórias de todo um universo de ficção científica – gerado procedimentalmente pelo
algoritmo do jogo – que inclui cerca de 18 quintilhões de planetas118.
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Em alguns jogos, como Grand Theft Auto V (2013), utilizam estratégias poéticas de
construção do mundo combinando narrativas incorporadas e emergentes: ao mesmo tempo em
que o jogador tem a possiblidade de realizar uma variedade de ações (assaltar carros, pilotar
helicópteros, entrar em combates corpo-a-corpo etc.) com o mundo, ele também está atrelado
aos eventos narrativos predeterminados que compõem as histórias dos três protagonistas do
jogo (Michael de Santa, Franklin Clinton e Trevor Philips). Este tipo de poética mista de
narrativa videolúdica tornou-se o principal desafio contemporâneo para os designers de jogos,
pois possibilita ao jogador retornar algumas vezes ao mesmo mundo ficcional do jogo em
busca de novas histórias, e desafios relacionados a elas.
Para além das lógicas narrativas como forma de manter o mundo ficcional coeso ao jogador, o
designer de jogos também pode estabelecer a localização das regras e elementos poéticos em
relação ao mundo videolúdico. Com termos emprestados da teoria cinematográfica
(BORDWELL & THOMPSON, 2008), podemos pensar em elementos diegéticos, quando
estes podem ser experienciados por personagens do mundo ficcional; e em elementos
extradiegéticos quando são projetados para afetar apenas o jogador. Por exemplo, em Fallout
3 (2008), durante a exploração do mundo pós-apocalíptico, o avatar do jogador é
acompanhado por Dogmeat, um cachorro que o auxilia nas missões do jogo. Se Dogmeat
emite um latido, para assinalar uma determinada interação no mundo do jogo, esse som é
diegético. Porém, se o som é proveniente de uma trilha sonora, para alertar ao jogador um
momento tenso no jogo, essa música é extradiegética.
Por extensão desses conceitos, podemos pensar que a regras do mundo videolúdico também
podem ser direcionadas aos personagens ficcionais ou exclusivamente aos jogadores. Certos
elementos lúdicos, como veremos no próximo tópico deste capítulo, não estão associados a
narrativa ou ao mundo ficcional no jogo, como as conquistas. Tais elementos extradiegéticos
– conhecidos também como troféus, prêmios ou desafios (HAMARI & ERANTI, 2011) –
geralmente definem os objetivos de uma obra videolúdica e afetam a jogabilidade
diretamente, entretanto, são sistemas estruturados fora das mecânicas essenciais (SICART,
2008) do mundo ficcional do jogo.
Em outro sentido, elementos lúdicos que não deveriam fazer parte do mundo ficcional são
incorporados de forma diegética ao mundo do jogo. Um bom exemplo de implementação
poética desse tipo de programa expressivo são as regras de acesso às cidades no jogo Animal
Crossing: New Leaf (2013). O objetivo do jogo fundamenta-se em administrar os problemas
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de uma cidade virtual como se fosse o seu prefeito. É permitido aos jogadores compartilhar
publicamente o acesso a tais cidades por meio da internet. Este acesso poderia ser
implementado somente com uma interface simples de comandos por menus. Entretanto, os
designers do jogo incorporaram ficcionalmente esse acesso ao universo do jogo por meio de
um trem, no qual o jogador deve embarcar, enquanto os consoles dos jogadores se conectam.
A adaptação procedimental (WEISE, 2009), como o exemplo do trem no jogo Animal
Crossing: New Leaf, é um programa expressivo comumente usados por designers de jogos
para adaptar lógicas ficcionais de outras mídias para as estruturas do mundo videolúdico.
Dessa maneira, as regras de interação com o mundo do jogo podem causar efeitos poéticos no
jogador, sem uma roteirização pormenorizada dos esquemas de controle. É propício ao
jogador, imergir no universo ficcional do jogo Red Dead Revolver (2004) na expectativa de
encontrar mecânicas lúdicas similares a eventos narrativos associados ao gênero western:
duelos com revólveres, assalto às diligências etc. O grau de abstração (GINGOLD, 2003) das
regras de interação com estes eventos ficcionais irá determinar a complexidade do mundo ao
jogador: ao entrar em um duelo com revólveres poderá atirar com os mesmos no adversário;
entretanto, pode não ser permitido ao jogador desmontar o revólver, em várias peças, por
exemplo. Em outro sentido, o grau de abstração das regras do mundo videolúdico também
pode delimitar sua verossimilhança com o mundo empírico do jogador. Jogos de plataforma,
como Prince of Persia (1989), criaram programas expressivos mais realistas, limitando a
capacidade de pular do avatar ao que seria possível com um corpo humano.
As regras de funcionamento abstrato do mundo videolúdico demandam uma organização do
seu espaço virtual em segmentos lógicos, ou popularmente conhecidos como fases do jogo
(KREMERS, 2009). Para cada um desses segmentos espaciais é determinado, de maneira
geral, um ou alguns objetivos a serem cumpridos pelo jogador: comer todos os pontos e
pílulas em Pac-Man ou derrotar um inimigo específico, como o rei tartaruga Bowser Koopa
em Super Mario Bros.
A composição dos desafios no espaço virtual nas fases deve prover uma constante variação
das mecânicas essenciais do jogo com a finalidade de manter o jogador entretido. Mesmo em
jogos simples, com apenas uma estrutura generalista de fase como Donkey Kong, todas as
fases têm o mesmo objetivo: subir até o topo das plataformas para resgatar Lady Pauline do
macaco gigante. Elas propõem pequenas variações nos desafios internos ao jogo. Em algumas
fases, um dos desafios principais é destruir os obstáculos com um martelo; em outras, o
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jogador deve concentrar-se em pular com o avatar, pois as plataformas não são mais estáticas.
A disposição das plataformas, a frequência dos obstáculos, bem como a distribuição de
recursos – o martelo que permite destruir os barris, o guarda-chuva que provém pontos extras
etc. – são organizados pelo design de jogos com o objetivo de manter o fluxo motivacional
(CSÍKSZENTMIHÁLYI, 1990) da jogabilidade, durante o percurso das fases do jogo.

2.3 HEURÍSTICAS DO JOGO
Parte significativa da poética do design videolúdico fundamenta-se em fazer com que o
jogador descubra o que existe no jogo, para além dos seus elementos ficcionais e/ou de
incorporação. Cabe ao designer estabelecer situações heurísticas (ELIAS, 2012), em que o
jogador consiga desvendar os desafios e objetivos propostos por regras do mundo ficcional, e
o que é possível fazer dentro dessas estruturas lúdicas, por meio de suas mecânicas. Diferente
da instância formativa das regras que definem o modo de funcionamento do mundo ficcional,
as mecânicas do jogo limitam as maneiras com que o jogador pode/deve participar do mundo
videolúdico.
Manuais poéticos, como Chris Crawford on Game Design (2003), geralmente definem as
mecânicas lúdicas enquanto verbos, uma gama de possibilidades de ações disponíveis ao
jogador: em Super Mario Bros, por exemplo, o jogador pode correr, pular entre plataformas,
pegar cogumelos etc. Tais mecânicas são projetadas pelo designer de jogos de maneira que o
jogador as repita, constantemente, com o objetivo de alcançar determinado estado lúdico no
percurso da partida. Ou seja, para além de descobrir as ações possíveis com o mundo do jogo,
os jogadores devem ainda desenvolver certa maestria em relação às mesmas:
A mecânica central é a atividade lúdica essencial à qual os jogadores
realizam repetidas vezes em um jogo. Às vezes, a mecânica central de um
jogo consiste em apenas uma ação. Em uma corrida, por exemplo, a
mecânica central é correr. Em um jogo de perguntas, a mecânica central é
responder questões. Em Donkey Kong, a mecânica central consiste em usar
o joystick e o botão de pular para manobra um personagem na tela. No
entanto, em muitos jogos, a mecânica central consiste em uma atividade
composta por um conjunto de ações. Em um jogo de tiro em primeira
pessoa, como Quake, a mecânica central baseia-se em um conjunto de ações
inter-relacionadas – movimentar, apontar, disparar – e a gestão de recursos,
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tais como saúde, munição e armadura (SALEN & ZIMMERMAN, 2004, pp.
316-317).

Na perspectiva do designer de jogos, as mecânicas geram comportamentos no jogador por
meio das dinâmicas (HUNICKLE, 2004) com o mundo videolúdico. Somente a análise das
regras do jogo não é suficiente para explicar a experiência da jogabilidade, como vimos no
capítulo anterior. O jogo funciona enquanto uma obra na medida em que o jogador descobre
as possibilidades poéticas das suas instâncias formativas. Em verdade, todos os jogos
estabelecem relações entre regras e dinâmicas com espaço lúdico. Tomemos como exemplo o
tradicional jogo chinês Go 119 : um conjunto de regras simples que resultam em dinâmicas
estratégicas complexas, ou seja, várias formas diferentes de se jogar uma partida com as
mesmas regras.
Mundos videolúdicos complexos demandam igualmente diferentes estilos de jogabilidade por
parte dos jogadores. Videogames do gênero de estratégia em tempo real, como Starcraft
(1998) promovem dinâmicas tão peculiares para cara jogador que hoje são considerados um
tipo específico de esporte (e-sport). Assim como nos jogos de tabuleiro tradicionais, os
jogadores envolvidos nas partidas de Starcraft estabelecem estratégias específicas para
selecionar suas unidades de combate e a administração das estruturas produtivas, com o
objetivo de melhorar seus exércitos e derrotar os adversários.
O exercício de retornar as estruturas lúdicas nos videogames com novas estratégias faz com
que os jogadores desenvolvam níveis de habilidades específicas em determinadas mecânicas
ou gêneros. Nesse sentido, cabe ao designer propor diferentes níveis de dificuldade em um
mesmo jogo: os níveis devem ser equivalentes às habilidades desenvolvidas por um
determinado tipo de jogador-modelo. Mesmo tarefas simples, como navegar em um jogo de
tiro em primeira pessoa, pode ser muito complicado para jogadores que não estejam
familiarizados com os esquemas de controle das câmeras ou outras mecânicas de interação
com o ambiente tridimensional.
De maneira geral, o designer de jogos propõe modulações das estruturas videolúdicas para
que os jogadores determinem os níveis de dificuldade que satisfaçam suas habilidades
individuais. São comuns categorias como fácil, normal e difícil, para este tipo de elemento
poético. Na modulação mais fácil do jogo, os adversários causam danos limitados do avatar
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do jogador ou tem poucos pontos de vida120, não propondo grandes desafios em eliminá-los.
No extremo oposto – na modulação difícil – os adversários podem apresentar o dobro dos
pontos de vida ou limitar recursos essenciais à sobrevivência do avatar do jogador, durante a
exploração das fases do jogo.
Cabe ao designer de jogos ajustar o balanceamento lúdico de forma com que as dinâmicas do
sistema tornem o jogo adequadamente difícil, a depender das demandas de um possível
jogador-modelo. A noção de balanceamento do jogo funciona enquanto um princípio poético
que vai ativar efeitos de ritmo e senso de progressão no jogador: o jogo configura-se de forma
mais desafiante na medida em que o jogador se torna mais hábil em suas mecânicas, ou seja,
um balanço entre a habilidade do jogador e os desafios presentes no mundo videolúdico.
Como foi citado anteriormente neste trabalho, o elemento poético de balanceamento lúdico se
aproxima bastante do conceito de canal de fluxo motivacional (CSÍKSZENTMIHÁLYI,
1990): os desafios criados pelo designer de jogos não podem ultrapassar a barreira do canal
de fluxo (Figura 16), ou seja, não podem ser muito fáceis (geram tédio) e nem muito difíceis
(geram ansiedade). Para que o jogador tenha prazer ao jogar um videogame, as dinâmicas do
sistema devem estar balanceadas o suficiente para criar um ambiente lúdico-ficcional que
possa manter sua atenção em vencer os desafios do jogo na medida em que a atividade lúdica
sobreponha os efeitos indesejáveis; aqueles efeitos que farão com que os esforços do jogador
não sejam mais tão gratificantes.

Figura 16 - Canal de fluxo
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Os pontos de vida (life points) são os recursos mais clássicos dos videogames. Nos fliperamas eram utilizados
como forma de limitar o tempo de jogo: cada vez que o avatar do jogador morria, esse perdia um ponto de vida.
O objetivo era fazer com que os jogadores comprassem novas fichas, para reativar as partidas quando o total de
pontos chegavam ao fim (FULLERTON, 2005).

121

Parte significativa da poética videolúdica reside na associação dos esforços do jogador a
resultados positivos, segundo o modelo clássico de jogo (JUUL, 2005). Os resultados e
eventos durante uma partida são gerados por meio da interação do jogador com o sistema
lúdico, na tentativa de jogá-lo da melhor forma possível. A depender de como as regras do
jogo são propostas pelo designer ao jogador, a forma videolúdica pode gerar heurísticas de
emergência e/ou de progressão.
Estruturas videolúdicas com heurísticas emergentes possuem regras simples que podem levar
a dinâmicas lúdicas complexas. Tais dinâmicas surgem apenas na relação poética de interação
do jogador com o sistema lúdico, não é um comportamento espontâneo do sistema, como a
geração de conteúdo procedimental, onde o computador cria, dinamicamente, conteúdos para
o mundo lúdico-ficcional – os calabouços randômicos do jogo Diablo (1996). Nos jogos de
emergência, o jogador testa a variabilidade de estratégias propostas pelo sistema, em
contrapartida a uma série de passos específicos para completar a partida.
Estas condições específicas para concluir um jogo são os objetivos lúdicos, ou seja, condições
específicas que definem se os jogadores vencem ou perdem uma partida, como fazer mais
pontos em uma partida de Futebol. Objetivos também podem marcar a progressão do jogador
durante uma fase do jogo, como as missões em jogos com forte estrutura narrativa: nos jogos
de aventura os jogadores devem resolver enigmas lúdicos para que o sistema proponha novos
pedaços interativos da história. Nesse sentido, as heurísticas do jogo são progressivas; a
estrutura videolúdica regula pontualmente as estratégias dos jogadores, com base na resolução
sequencial dos objetivos lúdicos.
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3 GÊNERO DE AÇÃO-AVENTURA NOS VIDEOGAMES
A ideia de categorização por gênero – e a noção de que certas convenções de natureza poética
determinam tal classificação, – provou-se eficiente, enquanto ferramenta analítica, para os
estudos midiáticos no cinema (BORDWELL, 2008) e na literatura (TODOROV, 1975).
Entretanto, a análise do gênero não é um processo epistemológico simples, pois a definição
limítrofe do que é um gênero midiático está sempre em disputa: novas obras tencionam os
fluxos normativos de estruturação dos gêneros, modificando a experiência dos mesmos junto
aos apreciadores.
O ludologista finlandês Aki Järvinen (2002) aponta que esta modulação da experiência nos
jogadores é uma evolução do gênero, isto é, no mesmo sentido biológico da evolução natural
das espécies. Antes de desenvolvermos a tese de Järvinen, entretanto, precisamos entender em
que se constitui um suposto gênero videolúdico. De maneira geral, os estudos genéricos nos
videogames “diferem, marcadamente, dos estudos de gênero na literatura e no cinema devido
à direta, e ativa, participação da audiência” (WOLF, 2002: pos.2106). A taxonomia genérica
do videogame depende, necessariamente, de uma diferenciação ontológica do funcionamento
das suas estruturas sensíveis ao jogador. Por meio da especificidade midiática podemos
encontrar as pistas para sua categorização.
[…] jogos de computador não são uma mídia, mas muitas mídias diferentes
[…] a extensa diferença entre as mídias no campo dos jogos de computador,
faz com que a perspectiva midiática tradicional seja quase inútil.
Culminamos no que o teorista midiático Liv Hausken chama de cegueira
midiática: um fracasso em ver as diferenças específicas entre as mídias leva
a uma teoria da “neutralidade midiática”, isto é, nada além do neutro. Isso é
claramente um perigo quando se olha para os jogos como se fossem cinema
ou narrativas, mas também ao fazer afirmações generalistas sobre os jogos,
como se todos eles pertencessem ao mesmo formato midiático e
compartilhassem as mesmas características (AARSETH, 2001).

A neutralidade midiática identificada por Aarseth, certamente foi um dos motivos que levou a
estagnação dos estudos genéricos no campo dos videogames (ARSENAULT, 2009).
Propostas introdutórias no campo – Art of Computer Game Design (Crawford, 1984) e
Computer Game Genres (Myers, 1990) – não vão além do esforço analítico em categorizar as
obras, de forma similar aos modelos de consumo da indústria cinematográfica. Organizar os
videogames, somente, com base em suas práticas de consumo dos jogadores, pode gerar
anomalias taxinômicas, como no jogo American McGee’s Alice (2000), enquadrado em
quatro gêneros lúdicos diferentes (a depender do veículo jornalístico – todos são revistas
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sobre críticas videolúdicas): “Plataforma”, na GEN4 PC CDROM #142; “Ação em terceira
pessoa”, na Joystick #123; “Ação-Aventura”, na PC Fun #69; e por fim, “AventuraPlataforma”, na PC Team #65 (GENVO, 2003, p. 12). Tais divergências de categorização são
comuns, pois não existe uma padronização da indústria sobre quais critérios são utilizados
para alocar os jogos em determinado gênero. Em termos gerais, estes critérios são divididos
em duas categorias: aqueles que são pertinentes à estrutura da jogabilidade; e outros
relacionados às suas características ficcionais e/ou narrativas. Sendo o primeiro, priorizado
nas pesquisas contemporânea sobre os videogames:
Um jogo pode, simultaneamente, ser classificado de acordo com a
plataforma na qual é jogado (PC, telefone celular, Xbox), estilo de jogo que
proporciona (multijogador, em rede, ou monojogador, por exemplo), a
maneira pelo qual ele posiciona o jogador em relação ao mundo do jogo
(primeira pessoa, terceira pessoa, “deus”), os tipos de regras e objetivos que
compõem sua jogabilidade (jogos de corrida, ação-aventura), ou seus
aspectos representacionais (ficção científica, alta fantasia, realismo urbano).
Todas estas possibilidades de classificação coexistem nos jogos, e nenhuma
delas são irrelevantes, mas gostaríamos de argumentar que o estilo de
jogabilidade nos oferece uma significância fundamental (CARR et al, 2006,
p. 16).

Mesmo que as pesquisas atuais sobre os gêneros videolúdicos se debrucem na análise da
especificidade midiática – ou seja, sua jogabilidade – para estabelecer critérios taxonômicos
(e não mais em generalidades temáticas e narrativas), ainda permanece um problema
fundamental: definir criticamente quais são os elementos ontológicos da jogabilidade
pertinentes para cada gênero lúdico (APPERLAY, 2006).
Os problemas para uma análise de um gênero midiático não são desafios epistemológicos
exclusivos das pesquisas lúdicas. Outras mídias audiovisuais, como o visualjockey clipe
(Bruni, 2008b) e o filme (ALTMAN, 2006), passaram, ou passam, por questões da mesma
ordem: da constituição de suas metodologias. O ludologista francês Domimic Arsenault
(2009), argumenta que há uma grande ilusão neste tipo de pesquisa, pois tentamos abarcar
sobre a palavra gênero, uma série de conceitos díspares, dando ao termo uma falsa impressão
de unidade semântica – compartilhada entre analistas e os jogadores. Em verdade, o que
críticos, acadêmicos e instituições tentam com os estudos genéricos é impor uma ordem ao
caos que impera na classificação – praticada e consumida – na indústria dos jogos. “Gênero
parece ser um conceito vago e intuitivo: é impermeável à rigorosa qualificação e
sistematização; denota fenômenos potencialmente diferentes através das mídias e disciplinas;
e é um fenômeno multifacetado e multidimensional” (ARSENAULT, 2009, p. 159).
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A impossibilidade de uma “grande teoria do gênero”, entretanto, não desmerece suas
tentativas pontuais e específicas, em diferentes mídias e disciplinas. Afinal, todas elas buscam
um objeto difícil de concretizar: entender os limites dos gêneros midiáticos. Aqui retomamos
a tese da evolução do gênero videolúdico (JÄRVINEN, 2002) para entender melhor a razão
de tal dificuldade em investigar este fenômeno social. A tese de que a mudança constante da
experiência dos jogadores com o gênero está associada a uma evolução das suas estruturas
poéticas pode ser facilmente refutada com base no conceito de Horizonte de Expectativas de
Hans Robert Jauss:
O caso ideal para a objetivação de tais sistemas histórico-literários de
referência é o daquelas obras que, primeiramente, graças a uma convenção
do gênero, do estilo ou da forma, evocam propositadamente um marcado
horizonte de expectativas em seus leitores para, depois, destruí-lo passo a
passo – procedimento que pode não servir apenas a um propósito crítico,
mas produzir ele próprio efeitos poéticos. (JAUSS, 1994, p. 28).

Sob a ótica do gênero literário, podemos especular que os gêneros videolúdicos não
“evoluem”; eles simplesmente se modificam, sem nenhum senso de progressão. O valor
genérico de uma obra é constituído da distância estética – “aquela que medeia entre o
horizonte de expectativa preexistente e a aparição de uma nova obra” (JAUSS, 1994, p. 31).
O gênero estaria sempre em constante mutação, pois precisa contemplar o diálogo entre o
horizonte de expectativas dos jogadores e as novas possibilidades lúdicas que os designers
desenvolvem. Assim como os autores literários e cineastas (ALTMAN, 2006, p. 70), os
designers de jogos estão sempre misturando elementos de outros gêneros, ou testando novas
estruturas entre os elementos poéticos dentro do gênero com o objetivo de criar novas
mecânicas que surpreendam os jogadores: “isso em um grau de forma-livre e mutações não
lineares que não é possível ver nos modelos regulares de evolução biológica” (ARSENAULT,
2009, p. 160). Dessa forma, de maneira similar às obras literárias e fílmicas, os gêneros
videolúdicos são agregados (clusters121) dinâmicos de obras que compartilham determinadas
características – aceitas, e reafirmadas, socialmente entre os jogadores.
Mesmo concebidos enquanto agregados dinâmicos, os gêneros midiáticos são vistos por
alguns teóricos do gênero fílmico (GRANT, 1988) enquanto estruturas estanques, repetida ad
infinitum, na esperança de reafirmar o horizonte de expectativas dos jogadores. Um dos
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Pretendemos aqui fazer uma referência ao conceito agregativo (cluster concept) de arte, desenvolvido por
Berys Gaut (2000).
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efeitos estéticos mais importantes dos gêneros é a relação paradoxal em apreciar as mesmas
formas, porém com “algo diferente”, uma variação.
[…] leitores sentem um esquema formal como uma norma que os permitem
apreciar as variações figurativas. Os escritores [do gênero ficcional] são
como músicos de jazz que dá-nos (sic) uma melodia familiar, na abertura de
uma peça, para que possamos entender as variações que seguem. Nós não
escutamos a melodia, nós ouvimos as variações (ROBERTS apud
ARSENAUT, 2009, p. 162).

A ideia de variação na teoria literária sobre gênero ficcional reforça a noção de que os gêneros
midiáticos não evoluem, apenas sofrem variações estruturais para que os jogadores possam ter
experiências novas dentro do gênero. A noção de variação poética, em certo sentido, é
determinada pela instância produtiva, como defendem os teóricos dos gêneros fílmicos
(ALTMAN, 2006; MOINE, 2008). Em geral, os estúdios hollywoodianos escolhem produzir
filmes de gênero, por dois motivos: primeiro, permite a reutilização de cenários, figurinos,
adereços – ou seja, economia de investimento e agilidade na produção de novos filmes;
segundo, os estúdios esperam certa fidelidade de consumo dos espectadores, o que reduz o
risco de futuros investimentos. A indústria videolúdica funciona de maneira similar: um
estúdio, ao optar por investir em determinado motor de jogo, e/ou na modelagem temática de
objetos interativos, planeja que estes recursos lúdicos possam ser utilizados novamente na
composição de outros jogos, com jogabilidades similares aos jogos anteriormente produzidos.
Esta lógica de produção da indústria nos leva a refletir sobre a dialética entre estandardização
e inovação no gênero videolúdico. A replicação das estruturas lúdicas desenvolvidas pela
empresa Atari, nos anos 1980, podem representar um bom exemplo sobre o fenômeno. O
respaldo da crítica122 para jogos, como Pitfall! (1982), geraram uma infinidade de clones que
imitavam sua jogabilidade, com pequenas diferenças no tema e/ou adereços lúdicos. As
consequências da imitação de um modelo lúdico acarretam tanto em um oportunismo
comercial quanto em uma tentativa genuína de melhorar sua fórmula original (ARSENAULT,
2009).
Nesse sentido, podemos aproximar tal fenômeno social à discussão conduzida por Ernest
Gombrich (2012) sobre as limitações motivadas pelo estilo na construção da representação
artística. Para o autor, os limites impostos por determinada técnica artística – neste caso, o
design de jogos – estão limitados pelas ferramentas e constrições contextuais e histórias do
122
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meio, o que restringe suas escolhas poéticas. Como consequência disto, os artistas utilizam o
emprego do que ele chama de esquemas (schemata) ou estereótipos, que funcionariam como
modelos particulares, segundo os quais, temas e objetos seriam adaptados pelo artista de
modo a serem reconhecidos ou aceitos na representação de suas obras. Dessa forma, os
videogames desenvolvidos de acordo com determinados esquemas genéricos evitam riscos
desnecessários de produção: eles podem ser replicados (reproduzindo o esquema anterior do
jogo) ou recriados (revisando um mesmo esquema).
David Crane, designer de Pitfall!, certamente não inventou o gênero videolúdico de
plataforma, entretanto, sua obra é conhecida como um marco referencial123, do mesmo modo
quando um gênero ganha respaldo diante da comunidade de apreciadores. O fliperama Space
Panic (1980) – percursor de todos os jogos de plataforma (CRAWFORD, 2003) – estabeleceu
os esquemas lúdicos do gênero, porém somente com a popularização de plataformas
domésticas (Atari 2600), e suas novas possibilidades criativas, houve espaço socialmente
constituído para surgir um termo específico para este gênero: uma negociação – a posteriori –
entre os jogadores e a crítica especializada (MOINE, 2008). Para que um gênero midiático
continue a existir – ou seja, se manter vivo socialmente entre os apreciadores –, é preciso que
ocorram processos poéticos de estandardização e inovação.
Arsenault (2009) aponta, entretanto, que não são todos os teóricos lúdicos que entendem a
inovação genérica nos videogames enquanto uma modulação poética. Apperley (2006) afirma
que as expectativas de mudança nas estruturas lúdicas são de natureza tecnológica, e não
estilística. A não uniformidade no discurso dos teóricos, provavelmente, dá-se pelo fato de
uma ontologia complexa do objeto videolúdico, enquanto um meio expressivo: um constructo
tecnológico e funcional, bem como artístico, cultural e estético (BOGOST, 2007). Pensar no
gênero videolúdico não pode estar restrito a uma análise que se atenha aos extremos destas
dicotomias simplistas: jogo/narrativa, tecnologia/estética etc.
Como apresentamos nos capítulos anteriores deste trabalho, a definição do artefato
videolúdico demanda uma abordagem disjuntiva, que consiga englobar instâncias
moduladoras da experiência, impossíveis de serem listadas enquanto características isoladas.
Nesse sentido, as análises do gênero videolúdico devem seguir os mesmos princípios
epistemológicos: ou seja, uma experiência fenomenológica complexa (do jogo, da ficção e do
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corpo), calçada nas ações dos jogadores com o artefato. Os esquemas que fundamentam as
estruturas lúdicas genéricas surgem de uma convergência codificada entre a produção
(designer de jogo) e a recepção (jogadores e crítica), que perpassam, necessariamente, por tais
princípios de modulação da experiência.
O objetivo de um projeto de jogo bem-sucedido é a partida significativa
[meaningful play], mas a partida é algo que emerge do funcionamento das
regras. Como um designer de jogos, você nunca pode projetar diretamente a
partida. Você só pode criar as regras que lhe dão origem. Designers de jogos
criam experiências, porém apenas indiretamente (SALEN & ZIMMERMAN
2004, p. 168).

Da perspectiva do designer de jogos, o gênero no videogame pode ser entendido como “o uso
codificado de mecânicas particulares e padrões de design de jogo para expressar uma gama
intencional de experiências lúdicas” (ARSENAULT, 2009, p. 171). Ao mapearmos a história
poética (BORDWELL, 1989) de um gênero lúdico não devemos somente nos ater – enquanto
analistas – à tarefa em agrupar suas mecânicas principais; e sim, investigar a genealogia da
experiência que determinados agregados lúdico-estruturais materializam.
Apperley (2006) ressalta que ao investigar a genealogia genérica das mídias videolúdicas, em
busca de padrões de efeitos poéticos, devemos estar atentos às lógicas da remidiação
(remediation) de David Bolter e Richard Grusin (1998). Conforme o conceito de remidiação,
novas mídias – como o videogame – não podem ser desenvolvidas sem algum tipo de
referência poética a outras mídias preexistentes. O designer de jogos, ao tentar dar propósito
às estruturas videolúdicas, seria condicionado a usar estruturas semânticas de outras mídias,
de maneira a tornar novos tipos de jogabilidade mais acessíveis, palatáveis e menos
amedrontadoras (DA LUZ, 2010).
A remidiação segue dois princípios lógicos – tendências – para reproduzir a realidade
percebida por seus usuários: imediação (immediacy) e hipermediação (hipermediacy). Por
meio da lógica da imediação, faz com que os designers tentem tornar as mídias
“transparentes”, negando sua condição mediadora entre a realidade empírica e usuário de
determinada interface digital.
O que um designer diz, frequentemente, é que eles buscam uma “interface-aface” [interfaceless interface], na qual não existirão ferramentas eletrônicas
reconhecíveis – sem botões, janelas, barras de rolagem, ou até mesmo
ícones. Ao contrário disso, o usuário irá se mover por entre o espaço,
interagindo com os objetos “naturalmente”, assim como é feito no mundo
físico (BOLDER & CRUSIN, 1998, p. 23).
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Neste sentido, os jogadores – enquanto usuários midiáticos – estariam em conformidade com
a mediação que produziria a verossimilhança da mensagem transmitida pela estrutura
videolúdica

(ARANHA,

2004).

Esse

acordo

representaria

o

efeito
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de

“desaparecimento” da mediação. O agenciamento de várias mídias, na tentativa de modulação
do efeito de imediação, desencadearia o efeito da segunda lógica midiática: a hipermediação.
Ou seja, a tentativa em multiplicar os signos da mediação – em uma tentativa de simular a
riqueza sensorial humana – despertaria o usuário para o processo retórico da interface
midiática: modelos computacionais que tentam simular a aparência de seres humanos, de
forma muito precisa, causam o efeito de hipermediação, conhecido como “vale da estranheza
(uncanny valley)” – os usuários sentem repulsa pelo objeto representado (TINWELL, 2004).
Sob a perspectiva de remidiação, haveria uma constante oscilação entre os efeitos de
imediação e hipermediação nas estruturas videolúdicas. Segundo o qual, o designer de jogos
conduziria “um processo [criativo] de invenção e reinvenção, aproximação e reconfiguração
dos meios, absorvendo continuamente as tecnologias e reestruturando-as segundo novas
demandas culturais” (ARANHA, 2004, p. 93). A poética do videogame seria, dessa forma,
também condicionada pela impregnação semântica das linguagens midiáticas preexistentes à
mesma, como a literatura, a fotografia, o cinema, os quadrinhos etc.
Um destas instâncias de remidiação é de fundamental importância para o estudo do gênero de
ação-aventura nos videogames: a linguagem cinematográfica. Como apontam Bolder e
Crusin: a impressão do efeito de imediação desenvolvida em alguns videogames do gênero de
aventura “é gerada em grande parte pelas expectativas dos jogadores proveniente da mídia
fílmica” (1998, p. 98). O discurso da remidiação cinematográfica tornou-se um paradigma
para críticas jornalísticas quando Myst (1993) implementou uma série de mídias em sua
jogabilidade: gráficos tridimensionais, vídeo digital, livro interativo etc. (WOLF, 2011). Jogar
um jogo de aventura era como estar imerso em um filme interativo.
Este discurso foi intensificado quando os processos poéticos dos jogos de ação-aventura,
como Resident Evil (1996) e Tomb Raider (1996), superaram em popularidade as estruturas
lúdicas dos jogos de aventura 124 . O equilíbrio entre a ação corpórea do jogador e a ação
dramática do avatar – nas poéticas deste gênero – desencadeou uma série de estudos
acadêmicos sobre a aproximação da linguagem cinematográfica e as estruturas videolúdica
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(KING & KRZYWINSKA, 2012). A noção banal de que os jogos de videogame são
cinematográficos presta um grande desserviço epistemológico para as investigações
acadêmicas sobre a estética e a poética dos videogames. Tais afirmações não promovem
nenhum ganho cognitivo e/ou filosófico sobre a real natureza da obra videolúdica.
Dessa maneira, nosso objetivo aqui neste trabalho não consiste em descobrir o que existe de
cinematográfico na poética do videogame, e sim, tentar averiguar como as mudanças nos
padrões de design do gênero de aventura assimilaram mecânicas lúdicas do gênero de ação
e/ou remidiaram padrões poéticos de outras mídias, para a formação do gênero de açãoaventura nos videogames.
Para esboçar essa transformação no schemata dos jogos de aventura, precisamos inicialmente
entender quais são suas mecânicas de gênero e seus padrões de design. Neste tipo de estrutura
lúdica, os jogadores controlam um ou mais personagens, guiados por uma determinada
narrativa, geralmente de investigação. Os blocos da trama são apresentados ao jogador
mediante a resolução de enigmas que testam suas habilidades lógicas pela manipulação de
elementos contidos no mundo ficcional proposto (BATES, 2004, p. 6). No jogo Maniac
Manson: Day of the Tentacle (1993) o jogador coordena três personagens, em linhas
temporais diferentes, com o objetivo de evitar que os tentáculos mutantes dominassem o
mundo no futuro. Um dos enigmas narrativos do jogo, por exemplo, era criar uma bateria à
base de vinagre no futuro.
Jogadores se referem, genericamente, aos “jogos de aventura” quando estão buscando
respaldo social de determinadas estruturas lúdicas conduzidas, de forma primária, pela
cadência narrativa de suas histórias, similar às estruturas de missões propostas pelo modelo
narrativo de Vladimir Propp (1984). Somente a estrutura narrativa, entretanto, não se
configura enquanto condição suficiente – nos videogames – para a experiência de padrões de
gênero.
Jogos de aventura são videogames baseados em histórias, que promovem a
exploração e resolução de enigmas, e sempre tem pelo menos um
personagem jogável. A interação fundamental de jogos de aventura é
baseada em objeto de manipulação e navegação espacial. Seus desafios
geralmente aparecem na forma de enigmas concatenados, que estão
integrados no mundo ficcional (FERNÁNDEZ-VARA, 2009, p. 13).

Ou seja, diferente de caracterizar fábulas aventurescas, popularmente disseminadas nos livros
de Jules Verne ou mais recentemente pela franquia Indiana Jones, o gênero de aventura nos
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videogames serve para identificar estruturas lúdicas temáticas, com forte apelo narrativo.
Claro que existem outros gêneros lúdicos com a mesma proposta, como os Role-playing
Games ou o Once Upon a Time (ATLAS GAMES, 1993), jogo de cartas no qual o objetivo
dos jogadores é montar narrativas coletivas no universo dos contos de fadas. Entretanto, ao
apontar para a análise dos jogos de aventura dentro do seu quadro poético videolúdico,
podemos identificar um tipo específico de jogador-modelo a ser alcançado pelo gênero:
jogadores que buscam uma experiência integrada entre alguns elementos poéticos específicos
– condução narrativa, resolução de enigmas, personagem jogável, manipulação de objetos e
aprendizado lúdico-espacial.
Jogos de aventura são um bom exemplo de como esquemas narrativos podem conduzir a
estrutura lúdica, como meio de modular a experiência do jogador. Salen e Zimmerman
(2003) afirmam que as histórias podem ser incorporadas às estruturas por meio do roteiro
lúdico – elas estabelecem os eventos que acontecerão, antes de o jogo começar; criando um
elemento estético que motiva o jogador. Geralmente essas narrativas – principalmente nos
primeiros jogos de aventura gráfica (depois dos anos 1980), – aconteciam de forma não
interativa (cenas de corte e descrição de objetos do jogo); elas determinavam os objetivos que
os jogadores deveriam concluir durante as partidas, a exemplo: a animação que mostra o
vinho transformando-se em vinagre em Maniac Manson: Day of the Tentacle.
Este tipo de manipulação significante de objetos no mundo ficcional é o que caracteriza a
experiência de jogos conduzidos por histórias incorporadas aos seus sistemas dinâmicos. É de
fundamental importância que o jogador seja um agente de transformação e condução da
história por meio da ação interativa com os componentes do jogo. Entretanto, são os
esquemas narrativos a priori que dão significado a tais manipulações. Parte fundamental da
estratégia dramática das batalhas com os chefes de fase em Castlevania: Symphony of the
Night (1997) são as cenas de corte não interativas, nas quais o vampiro Alucard dialoga com
os chefes, dando sentido à ação das batalhas.
Outro aspecto importante em jogos de aventura baseia-se na predeterminação das ações
possíveis do jogador. A condução lúdico-narrativa sensibiliza o jogador para a noção de que
este tipo de estrutura lúdica só pode ser usufruído corretamente se seguir determinados passos
específicos. Os objetivos do jogo – bem como o comportamento dos personagens e
propriedades dos componentes lúdicos – devem estar integrados à sequência de eventos
narrativos. Nesse sentido, o gênero de aventura videolúdica tente a limitar as opções dos
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jogadores, pois precisa conduzi-los por uma série de partidas pontualmente pré-projetadas
pelo design do jogo. Nesse sentido, como vimos no capítulo anterior125, o gênero de jogos de
aventura propõe padrões heurísticos de jogabilidade progressivos, ou seja, coordenando
coercitivamente o percurso de descobertas do jogador no mundo lúdico-ficcional.
A jogabilidade peculiar dos jogos de aventura não são compostas por desafios que envolvem
reflexos e/ou competição física – como os jogos de luta: os desafios lúdicos que compõem os
elementos poéticos deste gênero, em outra instância, estão baseados na resolução de enigmas.
As partidas só avançam na medida em que os enigmas são resolvidos pelos jogadores. Na
concepção do designer de jogos Chris Crawford (2003), os enigmas são desafios lúdicos em
que não existe um agente ativo no qual o jogador está competindo; e geralmente, possuem
alguns caminhos lógicos para encontrar um resultado positivo (ROLLING & ADAMS, 2003).
Nos jogos de aventura, os enigmas têm apenas uma solução possível, apesar de ser uma tarefa
bem simples, não existe uma possibilidade em Laverne conseguir vinagre no tempo futuro em
Maniac Manson: Day of the Tentacle, se não pela manipulação de um personagem auxiliar no
tempo passado. Tais enigmas modificam a experiência do tempo de jogo (JUUL, 2005), pois
o jogador precisa de muitas tentativas para conseguir resolver os enigmas. De maneira geral,
os enigmas são resolvidos como o exemplo acima, pela combinação com mecânicas do jogo
(manipulação de vários tempos lúdicos) e/ou pela combinação entre objetos (juntos, o vinagre
a bateria, resolverão o problema da energia no futuro).
Os enigmas lúdicos em jogos de aventura estão também, inexoravelmente, integrados ao
mundo ficcional do jogo. As entidades envolvidas nos enigmas também são entidade no
mundo ficcional – encontrar a solução de um enigma significa conquistar um estado das
coisas (Sachverhalt) no mundo ficcional (FERNÁNDEZ-VARA, 2009). A condução
narrativa e os enigmas comungam, desta maneira, o mesmo sistema de significados. Jogos de
aventura gráfica, ou seja, diferente de jogos de aventura textual (MONTFORT, 2003), narram
suas histórias por meio de imagens e textos. Os personagens que aparecem nas histórias
também estão disponíveis para manipulação durante a resolução dos enigmas.
Esta relação nos leva a entender o próximo elemento poético dos jogos de aventura: o
personagem jogável. O avatar do jogador é a entidade principal que fornece o ponto de vista
(geralmente em terceira pessoa) e executa os comandos do jogador, no espaço do jogo.
125
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Tipicamente, os jogos de aventura têm apenas um personagem jogável, o restante dos
personagens funciona apenas como ferramenta auxiliar para resolução dos enigmas. O
advento das tecnologias de computação gráfica permitiu o aparecimento de avatares mais
elaborados visualmente e com características que faziam referência a mundos ficcionais em
outras mídias: como as referências à Ilha do Tesouro (1883) na caracterização do personagem
Guybrush Threepwood em The Secret of Monkey Island126.
A interação com o mundo do jogo é mediada pelo personagem jogável por meio de inputs –
comandos (MONTFORT, 2003, p. 26) com os quais realiza as ações. Um dos comandos
típicos dos jogos de aventura textual eram os verbos transitivos: como pegar uma espada do
jogo Zork, e colocar no inventário do jogo. Ou seja, parte comum da experiência em jogar um
jogo de aventura demanda a manipulação de objetos. Os comandos em aventuras textuais
eram montados enquanto um diálogo: cada input colocado no jogo era testado pelo sistema,
que dava uma resposta positiva ou negativa ao jogador – um ciclo. Os ciclos de interação nos
jogos de aventura textual eram, obrigatoriamente, ações consecutivas, ou seja, não era
possível pegar uma espada no jogo Zork e caminhar, ao mesmo tempo. Mesmo com a
inovação das interfaces gráficas, as estruturas de comando permaneceram impregnadas nas
estruturas lúdicas – como podemos ver na parte inferior da interface interativa Maniac
Manson: Day of the Tentacle (Figura 17).

Figura 17 - Comandos verbais
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As características estéticas do avatar nos videogames foram melhor desenvolvidas no tópico 1.4 deste
trabalho.
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O último elemento poético distintivo da experiência do gênero videolúdico de aventura,
conforme Fernández-Vara, consiste na exploração do espaço e da ação. Isso quer dizer que a
jogabilidade é baseada na exploração do espaço e na interação com objetos e personagens, a
fim de aprender como funciona o mundo ficcional. A autora afirma que esta é uma das
qualidades mais negligenciadas do gênero, pois força os jogadores a seguir um caminho
específico para chegar a determinado objetivo lúdico. O prazer deste gênero estaria na busca
que os jogadores fazem no mundo do jogo por pistas do seu funcionamento, pois a
propicialidade ontológica das estruturas lúdicas dos jogos de aventura estaria na exploração e
resolução de problemas: o grande desafio do jogo seria todo o ambiente lúdico proporcionado
por ele: “Jogos de aventura são um dos exemplos por excelência de narrativas espaciais, uma
vez que resolver os enigmas significa avançar na história, bem como a abertura de novos
espaços para explorar” (FERNÁNDEZ-VARA, 2009, p. 21).
Com estes padrões de design videolúdico do gênero de aventura podemos partir para a análise
do corpus selecionado, com o objetivo de determinar como as estratégias poéticas dos jogos
de ação são articuladas para a formação do gênero de ação e aventura. Outros elementos
poéticos paratextuais, principalmente audiovisuais, serão usados como referências basilares
nas nossas argumentações. Bem como posicionamento crítico de formadores de opinião dos
jogadores: designers renomados, jornalistas especializados, pesquisadores, escritores de guias
de estratégia etc. Nosso objetivo neste experimento analítico consiste em separar o que
realmente existe de experiência mediada com outros gêneros videolúdicos e/ou outras formas
midiáticas; para, posterirormente, determinar quais são os padrões poéticos peculiares do
gênero de ação-aventura nos videogames.

3.1 GOD OF WAR
Superar o anonimato autoral na indústria dos videogames não é uma tarefa muito comum.
Geralmente, o capital cultural (BOURDIEU, 2008) dos títulos de sucesso como Halo 3
(2007), ficam subjugados à poética coletiva das desenvolvedoras, nesse caso em particular a
Bungie, software house americana. Os diretores de projeto (game directors) e os designers de
jogos não têm destaque público no processo produtivo das obras videolúdicas, com raras
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exceções para diretores com carreiras extensas no mercado, como Shigeru Miyamoto,
responsável pelo sucesso das principais franquias da Nintendo: Mario Bros. e The Legend of
Zelda; e Will Wright, diretor da linha de jogos SimCity e The Sims (BERENS & HOWARD,
2008, pp. 223-260).
É de se estranhar, portanto, que o jovem designer de jogos, David Jaffe, tenha fincado seu
nome na história dos videogames, cujo início da carreira data apenas do começo dos anos
1990. Jaffe recebeu destaque na indústria do entretenimento quando idealizou e dirigiu a série
de jogos Twisted Metal para a plataforma Playstation da Sony Computer Entertainment. A
fábula (BORDWELL, 1985, pp. 48-57) da série gira em torno de uma competição a la
demolition derby, em que ao vencedor era oferecido qualquer coisa que desejasse. Os
jogadores escolhiam um veículo – cujo armamento variava entre metralhadoras, bombas e
outros tipos de poderes – e um cenário de batalha, em um determinado ambiente urbano. O
objetivo do jogo era bem simples: destruir todos os oponentes para ter seu desejo realizado.
O sucesso dos jogos da série Twisted Metal, em 2002, nos Estados Unidos, fomentou o
caminho para a total liberdade criativa de Jaffe nos estúdios da Sony, em Santa Mônica, na
Califórnia. Com carta branca da empresa, o designer de jogos partiu para um novo projeto
para o console Playstation 2: “Eu queria fazer um jogo de ação e aventura cinematográfico, e
sempre adorei mitologia”127, comentou o designer.
God of War foi lançado em 22 de março de 2005 com a promessa de ser um divisor de águas
no gênero ação-aventura. O jogo narra as agruras do general espartano Kratos, e sua busca por
redenção pelo assassinato da própria esposa e filha no calor de uma batalha. Para receber a
paz de espírito, o protagonista recebeu a tarefa de recuperar a Caixa de Pandora com o intuito
de impedir que Ares (deus da guerra) destrua a cidade de Atenas. O videogame teve uma
calorosa recepção da mídia especializada, recebendo prêmios de melhor jogo de açãoaventura do ano pela Academy of Interactive Arts & Sciences 9th Annual D.I.C.E. e melhor
jogo do ano pela IGN Entertainment Games.
Este quadro contextual da obra videolúdica em questão nos leva a especular algumas questões
sobre a natureza de seus efeitos poéticos, seguindo o pressuposto que Jaffe foi bem-sucedido
em realizar o tipo de jogo que pretendia: o que viria a ser um jogo de ação-aventura
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cinematográfico? Por que esse jogo seria diferente do gênero aventura? Como nós, jogadores,
percebemos tal diferença?
O problema deste tópico consiste então em determinar quais elementos na estética do cinema
(AUMONT, 2002) foram impregnados na estrutura lúdica de God of War para que, por meio
das suas três dimensões fundamentais (ficção, jogo e corpo), o jogador tenha uma simulação
da experiência audiovisual, ou seja, uma programação de efeitos poéticos similar ao que um
espectador teria ao apreciar uma obra cinematográfica. Além de conter elementos
cinematográficos, o jogo deveria fazer parte de um gênero específico: ação-aventura. Apesar
de a mesma nomenclatura ser utilizada no cinema, na indústria dos videogames tem uma
conotação um pouco diferente. Cabe a este tópico também, determinar quais as remediações e
as especificidades dos jogos de ação-aventura em relação ao gênero cinematográfico
homônimo.

3.1.1 Modos de interação: os poderes dos deuses.
Partimos da premissa inicial de que a principal diferença das estratégias poéticas do gênero de
aventura e de ação-aventura, nos videogames, reside no tempo de ação disponível para o
jogador lidar com os desafios do mundo lúdico-ficcional. Como vimos, dentro do horizonte
de espectativa de jogos de aventura, o frame ficcional demanda do jogador uma carga de
efeitos cognitivos de cunho lógico para a resolução dos enigmas propostos, o que delibera
uma maior dilatação entre o output da informação gerada pela estrutura lúdica e o input de
comandos interacionais. As mecânicas lúdicas são moldadas de maneira a propor o alcance de
objetivos com um tempo mais dilatado. Em um sentido oposto, os jogos de ação exigem um
tempo de realimentação do sistema bem menor, o mais imediato possível para os reflexos do
jogador. Essa é a principal característica deste gênero, criar uma série de situações na qual o
jogador deve reagir o mais rápido possível ao que vê no monitor durante a partida.
Em God of War, a interface de abertura (Figura 18) deixa explícito ao jogador qual será a
natureza da ação lúdica e seu veículo de incorporação no mundo ficcional: o avatar enquanto
um personagem jogável. Como foi apresentada no primeiro capítulo deste trabalho, a
instância de incorporação por meio do avatar não demanda necessariamente um personagem

136

jogável. Esse padrão de design videolúdico indica, nesse caso em particular, que o jogador
terá uma jogabilidade com tendência (trieb)128 para os esquemas do gênero de aventura.

Figura 18 - Interface de abertura

A constituição significante do corpo do avatar é delimitada por formas masculinas,
musculosas, que conotam pertencer a um tipo de guerreiro, dado os indícios do título do jogo:
Senhor da guerra. A cena de corte, posterior a confirmação da escolha do nível de dificuldade
do jogo, delimita a composição temática do jogo a um universo ficcional inspirado na
mitologia grega. O personagem jogável, ainda sem nome, declara ao jogador: “Os deuses do
Olimpo me abandonaram. Agora não há esperança”. Depois de atirar-se do despenhadeiro, a
voz de uma narradora extradiegética complementa a descrição da cena:
E Kratos jogou-se da mais alta montanha de toda Grécia. Após 10 anos de
sofrimento, 10 anos de intermináveis pesadelos. Finalmente chegaria ao fim:
a morte seria a saída para sua insanidade. Porém, nem sempre as coisas
foram assim. Kratos um dia foi o campeão entre os deuses…

Passada a cena de corte, o jogador é propriamente colocado na ação do jogo por meio da
incorporação do avatar Kratos em perspectiva de visualização em terceira pessoa. Como
anunciado ainda na cena de corte, a primeira fase do jogo é ambientada no Mar Egeu, sob o
deck superior de um navio naufragado. Kratos é colocado imediatamente em confronto com
um grupo de inimigos de nível 1: os undead legionnaries (GUESS & SERAPHIM, 2005, p.
30). Esta é a ambientação onde o jogador irá iniciar sua curva de aprendizado com os
128

Aqui fazemos menção ao conceito de dedução lúdico-filosófica em Schiller (ver tópico 1.3).
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esquemas de controle dos periféricos, mecânicas de combate e movimentações primárias do
avatar.
Por meio do manche direcional analógico esquerdo é possível mover Kratos ao redor da fase,
em qualquer direção do espaço tridimensional (altura, profundidade e largura). Entretanto, os
controles da câmera virtual – geralmente alocados no esquema de controle do manche
analógico direito, – não são permitidos à manipulação do jogador. Ou seja, os planos da
câmera virtual são fixos ou com movimentações controladas pelo motor do jogo, projetados
previamente pelo designer do jogo. Uma escolha poética que causa um efeito peculiar no
reposicionamento subjetivo da percepção jogador-modelo na época do lançamento de God of
War.
Jogos como ICO (2002) e Prince of Persia: Sands of Time haviam estabelecido padrões de
design para o gênero de ação-aventura na indústria videolúdica internacional. Neles o jogador
tem a liberdade de construir a simulação de um espaço contínuo no mundo ficcional do jogo,
por meio da relação entre o avatar e a sua câmera virtual:
É como se a câmera e o avatar estendido estivessem ligados um ao outro, por
meio de um fio invisível, onde o jogador está puxando a câmera através do
avatar estendido. Ao mesmo tempo, o jogador também tem a oportunidade
de controlar o ponto de vista diretamente em um modo alternativo de "olhar
ao redor". Em nenhum dos casos a câmera pode ser desvinculada de sua
conexão umbilical com o avatar estendido. Podemos denominar isso como
uma configuração dual-lócus – ou configuração “nunchaku”129 – do avatar
(Klevjer, 2006: 149).

O esquema de configuração dual-lócus da incorporação por meio do avatar, nos dois jogos
supracitados, permitiu ao jogador uma maior autonomia na perspectiva de exploração do
espaço lúdico. Em certo sentido, esses novos padrões de interação com o ponto de vista do
avatar também modificaram a forma mandatória entre a relação avatar/personagem,
estabelecidos anteriormente por jogos do gênero de aventura. A fenomenologia da
incorporação por meio do avatar não se restringia somente aos limites corpóreos do
personagem jogável, pois o jogador podia explorar o espaço da fase e interagir com objetos
sem a obrigatoriedade em “ver” o corpo do avatar realizando tais atos.
O que nos leva a supor, a partir do intentio auctoris (ECO, 2000, p. 6) de David Jaffe, que as
remediações cinematográficas pretendidas pelo designer em God of War, restringem-se ao
129

Analogia do autor com um tipo específico de arma proveniente das artes marciais japonesas: consiste de dois
bastões pequenos conectados em suas extremidades por uma corda ou corrente.
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controle anacrônico da câmera virtual no decorrer das fases do jogo. Pois no espaço virtual do
jogo, em nenhum momento, é utilizado para simular aparatos de produção ou recepção de
produtos audiovisuais, como faz, por exemplo, Super Mario 64 (1996) ao utilizar o ícone de
uma pequena filmadora para propor a configuração de perspectiva do jogador em um mundo
virtual em três dimensões.
Nesse sentido, a ação do avatar está intrinsicamente acoplada a uma constante visualização do
personagem Kratos e os desdobramentos de sua saga épica para derrotar o deus Ares.
Diferente de jogos como Resident Evil (1996) – no qual o esquema ponto de vista da câmera
virtual fixa serve para criar planos cinematográficos claustrofóbicos e dificultar a
movimentação do avatar nas fases do jogo –, em God of War os planos variam dinamicamente
com o objetivo de criar um campo de batalha para que o jogador possa testar possibilidades
combinatórias entre ataques e defesas.
O sistema de poderes que ampliam as possibilidades de interação de Kratos com o universo
ficcional do jogo são tematicamente desenhados para reforçar as possibilidades videolúdicas
dos mitos gregos. A começar pelas emblemáticas Blades of Chaos (Figura 19) – primeira
arma que o jogador pode manipular no jogo. Forjada por Ares no mundo subterrâneo130, as
lâminas foram imbuídas com fogo, o que permite a ignição deste elemento por cada ataque
realizado contra os inimigos. O mesmo tipo de elemento é utilizado na composição da cena de
corte131, em que as lâminas são permanentemente encravadas aos antebraços de Kratos por
meio de correntes, no momento de concretização do pacto com o deus Ares. As lâminas, de
acordo com a narração extradiegética na cena de corte, poderão ser removidas apenas pelo
próprio Ares ou quando o tempo de servidão do pacto terminar.

130

De forma similar a concepção dos mitos gregos, no mundo ficcional de God of War, o mundo subterrâneo
representa a dimensão para onde eram enviadas as almas após a morte do corpo. Também conhecido como reino
dos mortos, essa dimensão era governada pelo deus Hades.
131
Ato VI, Cena The Challenge of Hades (Guess & Seraphim, 2005: 119-129).
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Figura 19 - Blades of Chaos

Nesse sentido, a retórica videolúdica é constituída de maneira que o jogador possa
experimentar de forma procedimental, as Blades of Chaos enquanto um esquema estrutural
típico das tragédias gregas: a hýbris (FERNANDES, 2012). Sob a perspectiva da tradição
homérica – que considera os heróis trágicos como semideuses –, a noção de hýbris é
representada como um processo de transgressão dos limites humanos impostos pelos deuses.
O uso desta palavra na mitologia grega em geral vai designar um ato de violência física ou
moral realizado pelo herói, e as consequências desta ação dramática na composição do
mythos132:
Dotado de areté, mais perto dos deuses do que dos homens, o herói está
sempre em uma situação limite, e a areté, a sua superioridade e excelência,
leva-o facilmente a transgredir os limites impostos pelo métron, suscitandolhe o orgulho desmedido e a insolência, a hýbris (BRANDÃO, 1987, p. 67).

Em God of War, a situação limite é representada na cena de corte em que Kratos estabelece
seu pacto de servidão ao deus Ares em troca de poderes sobrenaturais que o permita derrotar
as hordas de guerreiros comandadas pelo rei bárbaro Alrik. Ao incorporar os poderes
proporcionados pelas Blades of Chaos, Kratos transforma-se: de guerreiro espartano em um
semideus. As consequências da servidão de Kratos são inspiradas na hýbris do maior dos
heróis gregos: Herácles.
132

“O mythos é a mimésis das ações, a trama dos fatos (τον πράγµατον σύστασις) que dá às ações o
encadeamento lógico, sendo ele mesmo o elemento que estrutura as ações em um todo completo” (FERREIRA,
2008, p. 28).
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Assim como o herói grego, Kratos é possuído por um furor violento, um verdadeiro ataque de
loucura assassina – a lýssa, segundo o mito grego. Durante uma de suas conquistas
subsequentes proporcionadas por seus poderes divinos, Kratos involuntariamente assassina
sua esposa e filha, cego pela fúria impregnada nas lâminas. Horrorizado pela culpa dos seus
atos, Kratos jura vingança contra o deus Ares: a mola motivacional que conduz o personagem
por toda a história de God of War. Assim como no mito de Herácles, a peripécia trágica da
morte de esposa e filha de Kratos, o coloca em movimento de ascendência em direção a
eleição divina como o novo deus da guerra.
A punição do herói – representada pelas correntes que não o permitem desassociar-se das
Blades of Chaos – constitui também a condição basilar para a sua rendição no mundo
ficcional do jogo. As lâminas do deus Ares, entretanto, não são configuradas apenas enquanto
um estorvo dramático para o personagem; elas possibilitam também extensão lúdicoprocedimental do corpo do avatar. Ou como propõe o designer Dave Jaffe: “[…] ao invés de
dar a ele [Kratos] uma espada tradicional, nós decidimos que a lâmina acorrentada seria muito
mais dinâmica e fluida. Além disso, elas são divertidas de brincar” (GUESS & SERAPHIM,
2005, p. 206). Por meio da extensão do poder de ataque proporcionado pelas correntes, o
avatar pode atacar inimigos à distância e/ou executar ataques cíclicos, como Cyclone of
Chaos.

3.1.2 Ordenações do mundo: a tragédia procedimental.
Na essência comum dos mitos gregos, os deuses olímpicos organizavam e mantinham o
equilíbrio e a harmonia do mundo dos homens, “um tipo de estado universal abrangendo
tudo” (MCLEISH, 2000, p. 28). Os homens e os deuses estavam igualmente conectados nessa
trama de perfeição que enredava o mundo. Acasos da existência que perturbavam a perfeição
universal deveriam ser devidamente corrigidos pelos poderes divinos, já que estes tinham uma
concepção superior do universo.
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Na harmatia133 de Kratos, ou seja, seu equívoco em aceitar as lâminas de Ares, o herói falha
em manter o equilíbrio universal no mundo ficcional do jogo. Se a proposta de God of War é
a simulação procedimental de um mito grego trágico, a ordem lógica de concepção ontológica
do mundo determina que os mortais nunca poderiam possuir poderes divinos. Como proposta
de redenção, de restauração do equilíbrio universal, o jogo estabelece a missão – tanto para o
personagem, quanto para o jogador, – de recuperar a Caixa de Pandora, único artefato mágico
capaz de derrotar Ares e libertar Kratos das Blades of Chaos.
A adaptação procedimental do espaço dos mitos gregos em God of War é desenhada de
maneira linear e progressiva, permitindo que o jogador possa inferir, por meio de exploração
espacial, o conluio dos deuses olímpicos em prol da reordenação do mundo ficcional do jogo.
A representação das intervenções divinas no mundo do jogo se dão por meio de uma categoria
de extensão do corpo do avatar: a magia dos deuses. Tais poderes são deliberadamente
concedidos ao personagem, com o objetivo de vencer determinados obstáculos no jogo. No
final da cena Quest For the Captain`s Key (GUESS & SERAPHIM, 2005, pp. 36-39), por
exemplo, o deus Poseidon determina que Kratos derrote a Hydra (GUESS & SERAPHIM,
2005, p. 41), chefe final do Ato I. Para auxiliar na missão, o deus concede ao herói o poder
Poseidon`s Rage (Figura 20) que permite ao avatar ficar temporariamente invulnerável ao
ataque dos inimigos, por meio da materialização de um campo de contenção formado por
raios.

133

A harmatia é uma das concepções formais das tragédias gregas apresentadas na Poética de Aristóteles. “Em
obras que são essencialmente trágicas, a hamartia pode somente ter relação com um erro intelectual perdoável;
porque somente este tipo de erro preserva o caráter nobre do herói e é o nosso reconhecimento do herói como um
ser humano como nós, que nos permite vivenciar as emoções necessárias da piedade e do medo quando o herói
passa da felicidade para a infelicidade” (FERREIRA, 2008, p. 36).

142

Figura 20 - Magia dos deuses

Os poderes dos deuses são também projetados enquanto objetivos lúdicos em determinadas
fases do jogo. Para que o avatar tenha acesso a tais poderes, é necessário que o jogador
resolva determinados enigmas espaciais que intercalam momentos de efeitos poéticos
cognitivo e sensorial. Exemplos recorrentes deste tipo de enigma podem ser encontrados no
projeto lúdico em várias fases de God of War, como no primeiro ato do jogo, cena na qual
Kratos é enviado por Atena ao mar Egeu para derrotar a Hydra.
Nesta fase do jogo, é proposta ao jogador uma série de cenários ambientados nas embarcações
semidestruídas. No segundo navio, o desafio do personagem consiste em atravessar o convés
e subir no deck superior do lado direito. Entretanto, a altura do deck está muito além das
capacidades atléticas do avatar. Como solução do enigma, a fase disponibiliza um bloco de
madeira no lado esquerdo do convés para que o jogador arraste-o, e use-o como apoio para
pular para o deck superior. O mecanismo de construção de tensão é incorporado na figura de
seis Undead Archers (GUESS & SERAPHIM, 2005, p. 35) que lançam saraivadas periódicas
de flechas contra o avatar e o bloco de madeira.
Nas estratégias de efeito poético deste estágio é solicitado um jogador-modelo que consiga ao
mesmo tempo cronometrar o tempo de intervalo entre a chuva de flechas enquanto
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chuta/empurra o bloco de madeira, escolhendo o momento certo, entre avançar e/ou se
proteger, por entre as três fileiras de contêineres que separam os dois decks. Caso o jogador
não seja capaz de responder com eficácia tanto aos efeitos cognitivos quanto sensoriais, o
bloco de madeira é destruído e materializado novamente na extremidade esquerda do convés
para uma nova tentativa.
Dado este conjunto de efeitos lúdicos demandados pelas fases em God of War, pode-se pensar
também que as constituições dos espaços ficcionais do jogo são concebidas de maneira a
adaptar procedimentalmente – para além das formas dramáticas – certos arranjos fabulares
dos livros de aventura:
Uma aventura é algum empreendimento extraordinário envolvendo risco e
perigo. Sua forma textual pode ser, portanto, descrita como uma ficção
interativa, na qual o interator controla um personagem jogável; ao
estabelecer um empreendimento extraordinário envolvendo risco e perigo.
Se o impulso está correto ou não, o termo aventura textual sugere para
algumas pessoas uma obra popular e menos literária, desde que as aventuras,
na literatura contemporânea, são domínio da ficção popular (MONTFORT,
2003, p. 6).

Nesse sentido, o jogo trabalha para complementar alguns condicionamentos genéricosespaciais dos romances de aventura, ou seja: construir situações que provoquem efeitos
emocionais de aflição ou medo diante do objetivo proposto (MONTFORT, 2003). Em God of
War, os efeitos emocionais estão basicamente vinculados aos perigos ambientais (como foi
descrito no enigma do primeiro ato), bloqueios, precipícios, terrenos escorregadios,
armadilhas etc., ou encarnados nas monstruosidades inimigas que o protagonista deve
enfrentar para alcançar seu objetivo.
Os inimigos podem ser enquadrados em dois tipos de estratégia de efeito. O primeiro grupo
acompanha o jogador desde o início do jogo, são hordas de criaturas libertas do reino de
Hades (deus do submundo) por Ares, na Grécia, para testar a força e a brutalidade de Kratos.
A estratégia do primeiro grupo consiste em um aumento gradativo do seu poderio no decorrer
dos atos do jogo. No primeiro ato, por exemplo, o monstro mais comum é o Undead
Legionnarie (GUESS & SERAPHIM, 2005, p. 30) com vinte pontos de vida, enquanto no
segundo ato torna-se mais frequente a aparição de monstros como o Minotaur Grunt (GUESS
& SERAPHIM, 2005, p. 50) com noventa pontos de vida. Essa estratégia mantém a
jogabilidade equilibrada, proporcionando desafios contínuos ao jogador, já que Kratos
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também aumenta o seu poder (adquirindo armas e habilidades especiais dos deuses) com o
desenrolar da narrativa do jogo.
O segundo grupo de inimigos aparece somente em pontos chaves dos atos: os chefes de fase.
Estes inimigos representam sempre um desafio maior ao jogador que a potência média de
inimigos de uma fase do jogo. Podemos citar como exemplo – no Ato II, Cena Carnage in the
Courtyard (GUESS & SERAPHIM, 2005, pp. 52-61) –, na qual a média de pontos de vida
dos inimigos varia em torno de 150 pontos, um dos chefes, a Medusa (GUESS &
SERAPHIM, 2005, p. 56), tem 10.000 pontos de vida.
Além da potência vital como estratégia de efeitos de aflição no jogador, os chefes de fase em
God of War exploram o temor pelo contraste entre as dimensões do avatar e as
monstruosidades. Apesar de a estratégia do gigantismo ser comum na representação de chefes
de fase em jogos de ação, como Lord Bowser (a imensa tartaruga de Super Mario Bros.), no
jogo analisado, o contrastes entre as dimensões chega a termos colossais, proporcionais à sua
ameaça: a manifestação terrena do deus Ares é maior que toda a cidade de Atenas.

3.1.3. Heurísticas do jogo: as recompensas da vingança.
As similaridades de efeitos com a estrutura fabular de filmes e romances de aventura
incentivaram os designers a buscar novos elementos de verossimilhança nos jogos de açãoaventura. Em obras pioneiras no gênero, como o jogo Adventure (1978), o personagem
principal era representado apenas por um quadrado, cujo desafio consistia em descobrir o
cálice encantado em um labirinto com três dragões. E, posteriormente, retornar ao castelo
dourado. Mesmo para a época, era difícil para o jogador se identificar afetivamente com um
protagonista sem formas humanoides. A trama e o universo ficcional do jogo também eram
bastante simplórios, o que dava uma sustentação maior somente à dimensão da ação como
estratégia de efeitos no jogador.
Parte desta limitação representacional dos processadores gráficos do Atari 2600 foi superada
pela geração posterior de consoles de videogame (1983-1995). Jogos como The Legend of
Zelda (1986) construíram a base para o desenvolvimento de personagens mais bem
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elaborados e estruturas lúdicas que proporcionassem a formulação de objetivos em longo
prazo, forçando os jogadores “a pensar sobre o que deveriam fazer em seguida”
(MIYAMOTO apud BARTON & LOGUIDICE, 2009, p. 307). O equilíbrio entre enigmas
narrativos e ação lúdica (como exemplificado no estágio das embarcações), alcançado nesta
terceira geração de videogames, permitiu aos designers de jogos experimentarem poéticas que
simulassem efeitos similares aos das obras audiovisuais. A iniciativa mais marcante deste
período foi o avanço na verossimilhança de movimentos dos personagens, desenvolvido com
técnicas do cinema de animação pelo designer de jogos Jordan Mechner:
De várias maneiras, Prince of Persia foi uma evolução natural de Karateka:
ele também foi inspirado no cinema, no caso, os filmes de aventura e “capa e
espada” feitos por Hollywood na década de 1940 e seu sucessor natural, Os
Caçadores da Arca Perdida [1981]. Eu peguei as técnicas de narrativa dos
filmes mudos e a animação em rotoscopia que desenvolvi para Karateka e as
levei um passo adiante (apud MIYAZAWA, 2009, p. 8).

As adaptações de técnicas do cinema de animação para as simulações videolúdicas marcaram
o estabelecimento do um senso comum, particularmente veiculado na crítica jornalística
especializada, de um gênero específico de jogos cinematográficos. Além do realismo dos
movimentos, estas estruturas lúdicas contavam com motores de jogo que proporcionavam
fenômenos físicos mais próximos do real: caso o avatar do jogador não fosse bem-sucedido
em pular de um precipício, o motor fornecia-lhe uma última possibilidade de agarrar-se na
borda oposta, antes de morrer.
O estatuto de verossimilhança procedimental pode ser identificado em God of War como o
espaço das reverberações de efeitos emocionais, provenientes da motivação do protagonista,
em suas mecânicas videolúdicas. Como foi apresentado anteriormente, parte fundamental da
estrutura dramática do jogo se baseia na peripécia trágica que leva o herói espartano a
assassinar sua esposa e filha. A motivação de Kratos, sua vingança contra Ares, além de
impulsioná-lo a alcançar o feito extraordinário de matar o deus da guerra, é materializada
ludicamente na forma da mecânica Circle System Moves (GUESS & SERAPHIM, 2005, p. 9)
contra inimigos, durante os vários atos que compõem a obra.
O sistema de controle dos movimentos do avatar, fundamentado no botão círculo do gamepad
do console Playstation 2, foi inspirado em um padrão de mecânica videolúdica conhecido
popularmente como Quick Time Event (QTE), durante sua implementação na sexta geração de
videogames (1998-2013). Tal mecânica consiste em apresentar determinados comandos no
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Head-Up Display (HUD) 134 , cujo jogador deve realizar em curto período de tempo,
geralmente como parte de uma cena de corte ou outro encadeamento sequencial. Caso o
jogador não consiga realizar o comando no tempo determinado, deve retornar a um ponto
específico da sequência de eventos ou reiniciá-la por completo.

Figura 21 - Circle System Moves

Em God of War, os resultados positivos da mecânica de movimentos associadas ao botão
círculo são geralmente desencadeadas após a morte dos inimigos. Como é típico em
mecânicas QTE, ao realizar o comando no tempo adequado do desafio lúdico, o jogador é
recompensado com um novo segmento audiovisual na cena de corte. Essas sequências de
animação permitem ao jogador sentir, ponto a ponto, a brutalidade e sanguinolência da
natureza violenta do protagonista por meio da representação – sem disfarces ou pudores – de
desmembramentos, decapitações e estripações dos inimigos.

134

Head-up display (tela de alerta) foi um sistema computacional desenvolvido para que pilotos de aeronaves
pudessem visualizar informações em uma tela transparente durante o voo, sem a necessidade de virar a cabeça.
Nos videogames, um sistema similar é utilizado para representar determinados parâmetros do jogo, tais como:
quantidade de vidas extras, magia disponível, mapas de posicionamento etc.
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As estratégias de efeito para estas animações em God of War, entretanto, destoam do que se
esperaria da amostragem intensa e desinibida de mutilações, vísceras, sangue e toda sorte de
imagem dedicada a “provocar uma reação violenta de repulsão e de nojo no espectador”
(AUMONT & MARIE, 1996, p. 146). No programa de efeito poético da obra em questão,
espera-se que o jogador-modelo sinta o prazer da vingança contra Ares, ao destruir de
maneira procedimental os corpos dos seus lacaios. Nesse sentido, o prazer da vingança não se
resume somente à conclusão hermenêutica de um arco narrativo. Ele é fragmentado e
incorporado aos modelos digitais, permitindo que o jogador tenha a sensação tangível –
fenomenológica e cíclica – da represália contra o deus da guerra.
O prazer na destruição dos corpos dos inimigos é distendido da instância da incorporação para
o aparato lúdico por meio da economia interna do jogo que permite converter ataques em
esferas vermelhas. O sistema de recompensas das esferas vermelhas é integrado ao combate
por desafios encadeado que forçam o jogador a testar uma variedade de combinações de
ataques, sem incorrer em erro: The Combo System (GUESS & SERAPHIM, 2005, pp. 12-13).
A relação das recompensas é proporcional a quantidade de acertos contínuos que o jogador
consegue realizar em múltiplos inimigos: o mínimo de 10 golpes certeiros acarreta em um
bônus de duas esferas; em um extremo oposto, 900 acertos proporcionam um bônus de 300
esferas vermelhas.
De posse das esferas vermelhas, é dada ao jogador a liberdade de trocá-las por
aprimoramentos nas armas e nos poderes divinos. A extensão do corpo do avatar, por meio de
aprimoramentos, segue o tema mítico do jogo: o jogador poderá comprar habilidades como
Hermes Rush, Spirit of Hercules ou Might of Zeus. Estas possibilidades de configuração
extradiegética das habilidades despertam efeitos cognitivos no jogador que corroboram a
tentativa dos deuses em recuperar o equilíbrio do mundo lúdico-ficcional do jogo.
Para além dos inimigos, o próprio mundo ficcional do jogo é segmentado e organizado em
etapas, que devem ser desbravadas pelo jogador com o objetivo de conseguir as armas e
poderes necessários para derrotar Ares, e perfazer procedimentalmente o último elemento
formal das tragédias gregas: anagnorisis, ou seja, a mudança da ignorância para o
conhecimento. A forma mais simples de esse tipo de noção poética faz com que os
personagens da tragédia reconheçam uma verdade quando lhes é mostrada, revelando uma
compreensão do estado universal da trama que eles nunca tiveram antes. Porém, tais
revelações não contêm quaisquer imperativos morais.
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Anagnorisis do tipo mais complexo, renascentista, pode ocorrer, mas muito
raramente e sempre em circunstâncias da mais profunda ironia. Um exemplo
– uma das melhores cenas dramáticas em toda tragédia antiga – ocorre em
Coéforas, a segunda parte da Orestéia de Ésquilo. Parte da narrativa
dramática dessa peça se refere ao “tornar-se homem” de Orestes pelo Coro e
Electra, incitando-o a vingar o assassinato de seu pai matando sua mãe
Clitemnestra, a assassina. Na própria cena, o clímax desse processo,
Clitemnestra mostra o seio a seu filho, dizendo: “Eu lhe dei meu seio; eu lhe
dei vida; você pode me atingir aqui, você pode me dar morte?”. À primeira
vista suas palavras parecem diretamente implorar para que seja poupada.
Mas Ésquilo já estabeleceu um contexto irônico no qual o assassinato é
inevitável e Orestes descreveu a si mesmo como “o filho da serpente que
morde o seio de sua mãe”. A percepção disso por Orestes é o passo final,
essencial, no processo de seu “tonar-se homem”. Em uma sutileza decisiva,
Ésquilo deixa ressonante no ar a questão do quanto Clitemnestra sabe, o
quanto suas palavras envolvem um assentimento irônico de seu próprio
destino (MCLEISH, 2000, p. 33).

Mesmo tipo de reconhecimento irônico é programado ao jogador-modelo em God of War, ao
orquestrar a ascensão do herói Kratos pelos oito atos que compões as fases do jogo. De forma
similar a hýbris que acarretou nos doze trabalhos de Herácles (Brandão, 1987: 89-147), o
jogador deve vencer os desafios espaciais propostos pelo jogo, como escalar por três dias o
corpo do titã Cronos para alcançar o Templo de Pandora (ato IV) ou retornar de Hades, o
mundo dos mortos (ato V). Diferente, porém do mito de Herácles, a ascensão final ao Monte
Olimpo (último ato do jogo) não tornará, por fim, Kratos o áristos andrôn: "o maior, o melhor
dos heróis". A verdadeira natureza da incorporação dos poderes divinos pelo avatar é revelada
para o jogador no momento que a deusa Atena salva o herói do suicídio no mar Egeu e o
encaminha para o seu destino no Monte Olimpo. Kratos é o novo deus da guerra. A ironia da
anagnorisis em God of War faz perceber para o jogador na recompensa na vingança final
contra o seu algoz: tornar-se o símbolo de brutalidade e violência pelo qual passou todos os
atos do jogo com o objetivo de derrotar e destruir. Como efeito próprio das tragédias
clássicas, a piedade para com Kratos ressoa de forma atemporal pela voz da narradora: “E
daqui por diante, até o final dos tempos, quando os homens batalharem para o bem ou para o
mal, estarão sendo observados pelos olhos atentos do homem que derrotou um deus, guiado
pelos meus criadores, e se tornou o novo deus da guerra”.
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3.1.4. Conclusões
As estratégias poéticas das três instâncias formativas em God of War funcionam como ponto
inicial para discussão sobre o reconhecimento dos padrões de efeito do gênero de açãoaventura nos videogames. Nosso objetivo com esse experimento analítico consiste em
verificar de que maneira os esquemas formais e/ou estruturas videolúdicas produzem
esquemas lúdico-comportamentais (PINCHBECK, 2009) no jogador-modelo. Ou seja, tais
esquemas são configurados aqui neste trabalho enquanto efeitos poéticos recorrentes que
determinam padrões de jogabilidade específicas do gênero de ação-aventura.
Como vimos anteriormente neste capítulo, a professora Clara Fernández-Vara estabelece em
sua tese de doutorado The Tribulations of Adventure Games (2009) uma série de condições
formais necessárias para a constituição do gênero de aventura nos videogames. Iremos partir
de tais esquemas para construir nossas considerações sobre como God of War remodela seus
efeitos para que o jogador tenha uma jogabilidade mais próxima a um jogo do gênero de ação.
Por princípio, todos os jogos de aventura devem ser calçados em esquemas narrativos que
conduzem de forma progressiva os desdobramentos da história do jogo para o jogador. Nesse
sentido, a trama (syuzhet) 135 dos jogos de aventura é estabelecida formalmente em uma
dicotomia ontológica entre momentos de interação (fases do jogo) e não interação (cenas de
corte), geralmente em uma relação de recompensa causal entre estas duas instâncias: se o
jogador é bem sucedido nas fases do jogo, ele é premiado com uma cena de corte que o
auxilia na construção mental da história do jogo. Em God of War, a macroestrutura da trama
também é organizada neste mesmo formato: com o decorrer progressivo das fases do jogo,
são dispostas ao jogador cenas de corte que recompõe o passado do personagem Kratos. A
microestrutura da trama, entretanto, destoa dos padrões de efeito dos jogos de aventura.
Elementos mecânicos de ação, como Circle System Moves, criam uma ponte entre as duas
instâncias formais, permitindo que o jogador interaja momento-a-momento na composição da
trama do jogo.
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Adaptamos aqui os conceitos de narrativa audiovisual desenvolvidos por David Bordwell (1985): “A primeira
categoria é designada pelo termo em latim fabula, traduzível como ‘história’, que consiste na organização dos
fatos narrativos, segundo a sua progressão causal e temporal (‘ordem linear’, como se diz). Trata-se de um
construto elaborado pelo espectador, não de uma propriedade material do filme. A segunda é chamada pelos
russos de syuzhet, ou ‘trama’, o modo como o filme modela a história, respeitando-se as idas e vindas, lacunas,
atrasos e antecipações que o espectador experimenta” (CANGUÇU, 2008, p. 35).
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A segunda condição formal necessária para a formação do gênero de aventura baseia-se na
resolução de enigmas espaciais integrados ao mundo ficcional do jogo. O espaço e o tempo
em um jogo de aventura são segmentados em fases e concatenados por meio de enigmas que
impulsionam o jogador a descobrir as facetas do mundo ficcional, bem como sua história.
God of War apresenta um tipo similar de estrutura lúdica, ao fazer com que o jogador resolva
enigmas temáticos para descobrir novos poderes dos deuses ou avançar para regiões ainda
inexploradas em um determinado ato do jogo. Durante o ato IV, por exemplo, toda a estrutura
interna do Templo de Pandora é concatenada por uma série de desafios temáticos dedicados a
figuras mitológicas como Atlas, Poseidon e Hades. No desafio de Poseidon, o jogador é
levado a um intricado labirinto subaquático, onde deve testar as múltiplas potencialidades de
nado do avatar para resolver os enigmas.
A natureza dos enigmas e sua relação com o mundo do jogo, entretanto, é o que difere os dois
gêneros. O peso fundamental da poética dos jogos de aventura está na mecânica dos enigmas
e como eles ativam os efeitos – da ordenação do mundo e dos modos de interação – no
jogador. Nesse sentido, a heurística do jogo depende quase que exclusivamente da habilidade
do jogador em resolver tais enigmas. O que desequilibra as instâncias fundamentais do
videogame em prol das regras do jogo. Toda a ação por parte do avatar e/ou o desvelamento
do mundo ficcional está atrelado a uma prioridade das regras do jogo na concepção de sua
jogabilidade.
Em God of War, as instâncias formativas mantêm um equilíbrio equânime no fluxo
videolúdico, já que os enigmas representam apenas uma das possibilidades de concepção da
poética do mundo lúdico-ficcional. Como vimos anteriormente, o prazer de incorporar o
avatar pode estar associado apenas a mecânicas de ação: o sistema de combos entre os ataques
disponíveis ao jogador pode ser um bom exemplo.
As estratégias de produção de encanto em God of War não residem apenas na ativação de
efeitos cognitivos (resolução de enigmas) no jogador, mas também na geração de efeitos de
cujo jogador pode ter prazer fenomenológico em testar as várias possibilidades dos poderes
dos deuses para conseguir esferas vermelhas. O próprio design dos enigmas foi imbuído em
estratégias com estas duas categorias de efeitos, como o exemplo analisado no ato I, Aegean
Sea.
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Podemos pensar aqui também em efeitos associados à terceira categoria formal necessária ao
desenho de jogos do gênero de aventura: o personagem jogável. Tanto para a mídia
videolúdica, quanto para outras mídias narrativas (história em quadrinhos, cinema, literatura
etc.), a definição do que é uma personagem passa necessariamente pela noção de um agente
antropomórfico em uma determinada trama narrativa (PRINCE, 1987, p. 12). Nos
videogames, entretanto, essa noção deve ser ampliada na medida em que o personagem
também é um modelo digital em uma simulação, ou seja, para além da aparência, ele também
deve demonstrar comportamentos dinâmicos que representem traços humanos. O fato de o
personagem participar também da categoria jogável propõe ainda uma possível interação do
jogador com os comportamentos simulados do modelo digital. A função desta interação tem
como objetivo manipular o mundo lúdico-ficcional em um videogame.
Nestas configurações, poderíamos concluir que o personagem jogável seria o avatar, em jogos
do gênero de aventura. Entretanto, o personagem jogável neste tipo de gênero lúdico não
funciona enquanto uma extensão protética do corpo do jogador:
Para resumir, em termos de funcionalidade, o jogador afeta a simulação
através do personagem jogável, atuando como um tipo de marionete.
Tradicionalmente, o jogador vai ordenar ao personagem jogável o que fazer,
em vez de agir diretamente, impedindo a incorporação como um fator na
interação (FERNÁNDEZ-VARA, 2009, p. 210).

O personagem jogável somente torna-se avatar no momento em que o jogador pode
incorporar fenomenologicamente a ação de interação com o mundo lúdico-ficcional, como
ocorre com o personagem Kratos em God of War. Não existe um tempo de espera entre o
input nos esquemas de controle do gamepad e as ações do personagem no mundo do jogo,
como seria de se esperar de uma estrutura lúdica dos jogos de aventura. O fluxo de interação
do avatar com o mundo do jogo é percebido pelo jogador de forma imediata, e com outputs
que demandam igualmente respostas enérgicas: o sistema de defesa do avatar (GUESS &
SERAPHIM, 2005, p. 10), baseado no botão L1 no gamepad, é um bom exemplo de como o
jogador se mantém atento aos contra-ataques dos inimigos.
A mesma lógica de interação pode ser estendida à quarta condição formal necessária para a
identificação do gênero de aventura: a manipulação de objetos no mundo lúdico-ficcional. Em
prol de uma jogabilidade que estabeleça modos de interação incorporados pelo personagem
jogável, jogos como God of War aboliram completamente os esquemas de comando de
manipulação de objetos por meio de interface de comandos verbais (Figura 17). Ao buscar
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por Phoenix Feathers (GUESS & SERAPHIM, 2005, p. 7) em baús escondidos nas fases do
jogo, o jogador não precisa pensar estrategicamente em uma organização lógica de comandos
verbais para que o avatar abra o baú: ele, de forma mais simples, aperta consecutivamente o
botão R2 no gamepad, até que o baú abra.
Por fim, a última característica formal dos jogos de aventura – a exploração do espaço e da
ação – organiza o comportamento do jogador enquanto um tipo de performance
(SCHECHNER, 1985). O prazer da jogabilidade deste tipo de gênero lúdico reside na
recuperação de um determinado comportamento, projetado pelo design do jogo na resolução
sequencial dos enigmas.
É como ser um ator em uma peça para a qual não se tem um roteiro, e o
roteiro vai sendo descoberto experimentando coisas, explorando o mundo e
vendo o que funciona. Um jogo de aventura é projetado para ajudar o
jogador a restaurar o comportamento, dando indicações e informações
suficientes. O design do espaço e o personagem jogável são dois dos
principais dispositivos para ajudar o jogador a descobrir o que fazer
(FERNÁNDEZ-VARA, 2009, p. 82).

Por meio do personagem jogável, o jogador reconstrói a trama narrativa ao explorar o espaço
lúdico e ativar objetos e personagens não jogáveis. Esse percurso – a performance do jogador
– segue apenas um caminho possível determinado pelo designer do jogo, pois existe somente
uma possível solução para cada um dos enigmas. O jogador tem total liberdade para explorar
e manipular os modelos digitais no espaço lúdico-ficcional, entretanto, é convidado pela
estrutura do jogo a organizá-los de uma maneira progressiva e concatenada.
Em certo sentido, a estrutura em God of War segue estratégias de efeitos de progressão lúdica
no jogador. As fases do jogo são desenhadas de maneira que o jogador tenha apenas um
caminho para percorrer e apenas uma forma para concluir seus objetivos primários. Objetivos
secundários, como os baús escondidos no cenário, não são mandatários para o
desenvolvimento da partida. Sob a perspectiva do ponto de vista esse efeito de progressão da
jogabilidade é reforçado pelo esquema de planos da câmera virtual: o jogador tem somente
um plano pelo qual visualiza a ação do jogo.
O mesmo tipo de controle progressivo do gênero de aventura pode ser identificado na
construção, ou reconstrução, da trama do jogo pela manipulação procedimental do jogador. A
resolução concatenada de enigmas, e outros desafios lúdicos (chefes de fase, por exemplo),
recompensam o jogador com cenas de corte que o auxiliam a organizar a história do jogo.
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Entretanto, tal reconstrução do comportamento do jogador em God of War não pode ser
definida de maneira tão precisa quanto os jogos de aventura, pois o jogador tem múltiplas
combinações proporcionadas pelas mecânicas de poderes dos deuses e sistemas de combos.

3.2 BIOSHOCK
Ken Levine nunca declarou 136 explicitamente o enquadramento poético de Bioshock em
qualquer gênero ou mecânica videolúdica. O que deu certa liberdade à crítica137 especializada
para enquadrá-lo enquanto uma mistura complexa de estilos e mecânicas dos jogos de tiro em
primeira pessoa e do subgênero dos jogos de ação-aventura: o horror de sobrevivência
(survival-horror). Diferente de como fizemos com God of War, se não temos uma intentio
auctoris clara sobre o enquadramento de gênero, vamos partir dessas impressões da crítica
para iniciar nossa análise.
Por se tratar de um jogo de ação-aventura, parte significativa da sua poética, como vimos
anteriormente, reside na construção de um universo ficcional com forte apelo narrativo. Em
Bioshock, o jogador assume o papel de Jack, após a queda do seu avião no meio do Oceano
Atlântico, e sua descoberta da cidade submarina Rapture: uma paródia do romance
objetivista138 A revolta de Atlas, da filósofa russo-americana Ayn Rand (2010).
Rapture foi idealizada e construída nos anos 40 pelo magnata Andrew Ryan, com a ajuda de
artistas, cientistas e outros empreendedores que acreditam nos princípios filosóficos do
objetivismo: “Em primeiro lugar, sua metafísica é a realidade objetiva. Em segundo lugar, sua
epistemologia é a razão. Em terceiro, sua ética é o interesse próprio. Por fim, sua política é o
capitalismo” (CONSTANTINO, 2007, p. 13). Ao adentrar na cidade, entretanto, 20 anos após
a sua fundação, o jogador percebe que a utopia objetivista foi corrompida pelo livre comércio
sem regulamentação de um plasmídeo que altera geneticamente o corpo humano: o ADAM.
136

http://bit.ly/2hh9yDi
http://bit.ly/2i0p36P
138
“Objetivismo é o nome dado por Rand à sua filosofia, compreendendo o projeto de baseá-la em uma realidade
objetiva, da qual os fatos não possuem qualquer interferência de emoções ou desejos dos homens. Para ser
possível a apreensão objetiva da realidade, é necessário que os homens utilizem da razão – sendo esse o único
meio para que o homem possa compreender a realidade e, também, a razão a única fonte de conhecimento, o
único guia para as nossas ações” (SENRA, 2011, pp. 65-66).
137
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Bioshock foi considerado a epítome dos videogames enquanto alcance máximo da
potencialidade artística (KRAUS, 2010) desse tipo de mídia. Premiado por conseguir recriar
com perfeição gráfica em ambientes arquitetônicos e referências culturais americanas dos
anos 30 e 40: fachadas decadentes em art déco e personagens inspirados em Cidadão Kane
(1941), são combinados com música e estilos publicitários do período para formar um todo
artisticamente coerente (TAVINOR, 2009a) para o jogador. A forma videolúdica de Bioshock
destacou-se no cenário da grande indústria internacional por trazer para o consumo popular
efeitos poéticos únicos em jogos AAA (STEINBERG, 2007) – termo análogo ao blockbuster
neste tipo de indústria do entretenimento.
Similar à indústria hollywoodiana, videogames deste porte de orçamento de produção são
caracterizados pelo conservadorismo na sua jogabilidade. Bioshock, entretanto, trouxe
inovações na relação de como o jogador lida moralmente com as consequências das suas
ações com o mundo lúdico-ficcional, como as mecânicas do jogo associadas às Little Sisters
(WALSH, 2007, p. 8), por exemplo. Essas pequenas crianças representam um obstáculo para
que o jogador consiga o ADAM – recurso fundamental para a construção dos poderes do
avatar. Para sobreviver no jogo, o jogador deve lidar com o dilema moral entre matar, ou não,
estas crianças com o objetivo de escapar de Rapture.
Outra das inovações marcantes em Bioshock diz respeito à forma como a narrativa do jogo
remodela a percepção do processo de incorporação do avatar por meio do personagem
jogável. A complicada trama de desinformação na qual o jogador é envolvido, cria uma metanarrativa procedimental (POINTON, 2015) no qual é contada também a história da interação
do jogador com o mundo videolúdico. Tanto o personagem jogável, quanto o jogador, perdem
o controle de suas ações: ambos serão jogados pelo jogo.
As inovações na jogabilidade de Bioshock serão aqui analisadas com base no modelo
formativo desenvolvido neste trabalho e comparadas com os padrões poéticos em God of
War. Nosso objetivo com esse exercício analítico consiste em encontrar novos efeitos de
refinamento e/ou inovação do gênero videolúdico de ação-aventura em um possível jogadormodelo:
Há ainda uma distinção que eu gostaria de introduzir: a articulação criativa
pode tomar duas direções quase opostas. Por um lado, o artista pode ir aos
limites do meio buscando aumentar seu alcance e, digamos, descobrir novas
possibilidades nos extremos, mas, por outro, também pode fazer descobertas
aperfeiçoando seu meio ao introduzir uma calibragem mais sutil que lhes
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permita destacar novos tons e nuances nunca antes registrados ou expressos
(GOMBRICH, 2012, p. 186).

Nesse sentido, propomos desenvolver nesse tópico do trabalho uma figura poética dos
padrões de efeitos genéricos dos videogames de ação-aventura. Tal recurso analítico teria
como base os efeitos tradicionais ou estereotipados do gênero, representados na obra de God
of War, e estendidos, refinados ou transformados completamente na articulação criativa da
poética pretendida para Bioshock.

3.2.1 Modos de interação: a anagnorisis incorporada.
Uma das questões fundamentais no enquadramento genérico de Bioshock reside na escolha
poética do ponto de vista do jogador. De maneira similar a outros jogos com forte apelo
narrativo, como Ultima Underworld: The Stygian Abyss (1992), a perspectiva em primeira
pessoa no mundo videolúdico é caracterizada por uma integração entre as dimensões objetiva
e subjetiva do jogador: “[…] o ponto de vista navegável é controlado diretamente, e o avatar
objetivo observável é estruturado no quadro de visão enquanto um par de mãos ou uma arma”
(KLEVJER, 2006, p. 152). Ou seja, o jogador ao incorporar o avatar, não o constitui
fenomenologicamente enquanto uma extensão observável do seu próprio corpo: o “efeito
marionete”, como vimos em God of War. Ao incorporar Jack, personagem jogável em
Bioshock, o jogador estende seu corpo por meio da presença subjetiva e material do avatar no
universo ficcional do jogo (Figura 22). A estratégia poética para este tipo de incorporação é
fazer com que o jogador tenha a experiência do corpo do avatar/personagem com o seu
próprio corpo, de uma perspectiva subjetiva, materialmente interagindo com o universo do
jogo.
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Figura 22 - Incorporação em primeira pessoa

Em Bioshock, este tipo de estratégia de incorporação é reafirmado pela estrutura narrativa.
Desde o início do jogo, não são dadas ao jogador muitas informações sobre a caracterização
do personagem. Basicamente o jogador sabe o nome do personagem por uma inferência no
corte de cena inicial: o nome do personagem está escrito na caixa de presente. Cabe ao
jogador preencher com sua própria subjetividade a maior parte da composição procedimental
do avatar no mundo do jogo, já que não é permitido escolher outro ponto de vista em relação
à visualização do avatar.
Jogos em primeira pessoa são, geralmente, configurados nesse sentido para permitir que o
jogador tenha uma agilidade maior de resposta aos esquemas de controle das mecânicas de
tiro do jogo, parte significativa da jogabilidade em Bioshock. Entretanto, tal radicalismo
protético com o corpo do avatar permite menos estratégias de efeitos de reificação
(KLEVJER, 2006) que jogos em terceira pessoa. Em God of War, por exemplo, é permitida a
visualização integral do corpo do avatar, com seus movimentos recorrentes que simulam a
respiração, o movimento das correntes ao atacar os inimigos, a marionete está completamente
viva aos olhos do jogador. Em jogos de primeira pessoa, tais efeitos de reificação ficam
restritos à movimentação das mãos do avatar e sua manipulação das armas e poderes do jogo.
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Em contraposição, colocar o jogador subjetivamente no corpo do avatar possibilita outras
estratégias poéticas que não são comuns em jogos de terceira pessoa: o design sonoro é um
bom exemplo desse tipo de poética singular dos jogos de primeira pessoa. O corpo subjetivo
do avatar também tem “ouvidos” que permitem ao jogador se posicionar sonoramente no
mundo virtual do jogo.
Sons tridimensionais (3D) em jogos de computador são sons que são
colocados dentro do mundo virtual e um motor de áudio 3D governa seu
output. O mecanismo 3D calcula como o som será ouvido em relação ao
ouvinte virtual. Na maioria dos casos, a posição do ouvinte será anexada à
câmera do jogo. Conforme a câmera se move ao redor do mundo do jogo, o
motor 3D produz o que a câmera ouviria naquele local. Assim, como o
jogador está vendo o mundo do jogo através da câmera do jogo, eles ouvem
o mundo de uma maneira equivalente às expectativas do mundo real
(SCHÜTZE, 2003, p. 173).

Dessa maneira, o posicionamento audiovisual subjetivo do avatar, bem como sua
possibilidade de interação sob esse ponto de vista, cria efeitos de imersão equivalentes ao
mundo real. Em Bioshock, como na maioria dos jogos em primeira pessoa, tem como uma das
suas principais estratégias poéticas criar uma interface que simule um posicionamento menos
distanciado entre a forma fenomenológica do corpo do avatar e o corpo do jogador. Um tipo
de forma tecnológica que garanta o realismo perceptual do jogador ao incorporar o corpo do
avatar: seus movimentos serão mais “naturais”, mais próximos dos movimentos no mundo
real.
A estratégia de incorporação realista em Bioshock sofre reverberações da instância ficcional
por meio das cenas de corte. Após os créditos inicias, o jogador é colocado imediatamente em
uma perspectiva subjetiva na cena que antecede a queda do avião de Jack. Os esforços
audiovisuais dessa cena inicial servem também para ambientar temporalmente o jogador em
esquemas culturais dos anos 1960, como fumar na cabine do avião – algo impensável nos dias
de hoje. O enquadramento hermenêutico (POINTON, 2015) do jogador no universo ficcional
do jogo, e em sua perspectiva de incorporação, é a primeira etapa para a retórica de
desinformação do jogador.
A narrativa da cena inicial do jogo faz com que o jogador deduza que Jack vai descobrir a
cidade de Rapture e entrar nela pela primeira vez na sua vida. O que é reconfigurado quando
Andrew Ryan revela a verdadeira identidade do personagem na fase Rapture Central Control
(WALSH, 2007, pp. 150-153). Até este momento do jogo, o jogador é levado a crer – por
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meio de uma série de elementos lúdicos nas fases anteriores (áudios-diários, principalmente)
– que o personagem entrou voluntariamente em uma cruzada de resistência contra a gestão
despótica do governante da cidade. Ryan, entretanto, contradiz as expectativas do
protagonista ao revelar que ele é apenas uma ferramenta sob o comando do criminoso Frank
Fontaine, seu principal antagonista nas disputas de poder para controlar a produção e
comercialização do ADAM.
Fontaine é uma peça chave na trama de Bioshock. Sob o codinome de Atlas, ele conduz o
jogador por todas as fases anteriores do jogo enquanto líder da revolução proletária contra
Ryan. A apresentação da farsa para o jogador não conduz, entretanto, apenas uma anagnorisis
para o personagem – como na história de Kratos –, mas também é distendida para uma
revelação sobre o livre arbítrio da incorporação com o avatar. Ryan revela ao jogador que
Jack foi criado nos laboratórios da Fontaine Futuristic e que pode ser controlado por uma
frase de gatilho pós-hipnótica – “Would You Kindly” (Você poderia por gentileza).
Ryan ativa o comando de voz e faz com que Jack o mate com um taco de golfe. O jogador,
então, percebe que perdeu tanto o controle do protagonista, como o controle do avatar. O
programa poético aqui tem como objetivo despertar efeitos emocionais e sensoriais
específicos: fazer com que o jogador se sinta tão manipulado quanto o protagonista. A
proporcionalidade desses efeitos é estabelecida na equidistância da liberdade de manipulação
que o jogador mantém com o mundo do jogo. Quanto maior forem as possibilidades de
exploração do avatar, maior será a sensação de perda da liberdade por parte do jogador.
Diferente de outros jogos de tiro em primeira pessoa, como Half-Life (1998) ou Halo:
Combat Evolved (2001), as estratégias poéticas em Bioshock fazem com que o jogador reflita
moralmente sobre as consequências de suas ações no jogo, principalmente na dinâmica
dramática com os personagens antagonistas não jogáveis. Por padrão de jogabilidade neste
tipo de jogo, não é estabelecido uma relação de causa ao derrotar um chefe de fase, por
exemplo. O que não ocorre na fase em que o jogador é obrigado a assassinar Ryan e sua
ideologia do livre arbítrio do individuo: “Nós todos fazemos escolhas. Porém, no final, nossas
escolhas nos definem”. A construção inexorável da morte de Ryan revela que tanto o jogador
quanto o protagonista, estão na impossibilidade de suas verdadeiras escolhas no jogo, que em
todos os momentos são conduzidos por uma força mais poderosa que suas respectivas
vontades.
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Este tipo de anagnorisis, diferente da forma como foi desenhada em God of War, não se
restringe somente à reflexão da constituição moral do personagem; ela é estendida para uma
reflexão sobre a própria liberdade do jogador e a agência do avatar no mundo lúdicoficcional. O desequilíbrio não é metafisico – discrepância entre a capacidade dos homens e os
poderes divinos –, em outro sentido, ele está relacionado a um padrão poético: a liberdade
videolúdica de brincar com a obra. Em Bioshock, o designer do jogo ilude o jogador, para que
ele pense ser uma agente central na jogabilidade. Até o momento do assassinato de Ryan,
quando essa balança de poder é alterada: o jogador não é mais um agente; ele passa a ser um
componente passivo do motor do jogo, sem poder de controlar o processo de incorporação.
Nesse instante, o jogador percebe que não usufrui mais de uma das características
fundamentais do jogo: a ação voluntária em participar da estrutura lúdica (HUIZINGA, 1971).

3.2.2 Ordenações do mundo: o horror distópico de sobrevivência.
Parte considerável do prazer de jogar Bioshock reside na possibilidade procedimental de
sobreviver à decadência de uma utopia objetivista. Ao chegar a Rapture, o jogador encontra
as consequências de vários anos de guerra civil, deflagrada pelas hostilidades entre Ryan e
Fontaine: a cidade está infestada por Splicers (WALSH, 2007, pp. 5-7), classe de inimigos
mais frequente no jogo. Outrora habitantes da cidade, tais criaturas foram deformadas, física e
mentalmente, pelo uso constante de ADAM. O posicionamento estratégico destes inimigos
representa um dos principais programas poéticos para criar a sensação de ansiedade e horror
no jogador.
Conforme a teoria genérica de Noël Carroll (1999), os efeitos específicos do horror nascem de
uma relação entre o fruidor da obra e um monstro iem umano. Nesse sentido podemos
argumentar que os Splicers funcionam como agentes para que o jogador sinta medo ou
repulsa (Figura 23). “Mas, o que é mais importante, esse nojo é funcional. Ele exige um
pequeno desconforto em troca de um prazer maior. E o prazer não poderia ser obtido sem que
esse desconforto fosse exigido” (1999, p. 246). No designer das fases do jogo, tais agentes
engendram uma anormalidade no estado lúdico que solicita efeitos de atenção no jogador,
para que ele responda de acordo com o estímulo administrado: o medo, a repulsa, o asco, etc.
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O design de Bioshock, assim como qualquer jogo de horror, torna-se divertido por ativar
também no jogador a curiosidade em descobrir a verdadeira natureza destas sensações
desagradáveis. Como vimos no primeiro capítulo deste trabalho, os videogames, por se
tratarem de obras ficcionais, despertam emoções diferentes do que seriam situações análogas
no mundo real: isso explica, por exemplo, por que o jogador não foge apavorado ao encontrar
um Splicer. Ou seja, “somos atraídos pelas ficções de horror desse tipo, e muitos de nós as
buscam, apesar do fato de elas provocarem nojo, porque esse nojo é requerido pelo prazer
envolvido em cativar a nossa curiosidade do desconhecido e atraí-las para o processo de
revelação” (CARROLL, 1999, p. 264).

Figura 23 - Efeitos de horror

Os efeitos de terror videolúdico, entretanto, são diferentes de outras formas ficcionais
midiáticas por conta do reposicionamento fenomenológico da subjetividade do jogador. A
incorporação por meio do avatar faz com que o jogador compartilhe ontologicamente o
mundo videolúdico (PERRON, 2009). Ou seja, o prazer específico do horror nos videogames
deriva do fato de o jogador poder interagir materialmente com o monstro. Os Splicers não são
apenas construídos narrativamente enquanto deformidades assassinas que ameaçam o
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personagem da trama; eles também são administrados nas fases do jogo para que funcionem
como uma ameaça material para o corpo do jogador, enquanto avatar de Jack.
O horror de sobrevivência pode ser definido como um "gênero de corpo
estendido". Por que o corpo do jogador não é apenas "apanhado em um
mimetismo involuntário da emoção ou sensação do corpo na tela" – seja ele
feminino ou masculino, também é persuadido a agir e sentir através de sua
presença, agência e a incorporação no mundo ficcional (PERRON, 2009:
pos. 1862).

O corpo monstruoso em Bioshock é, dessa maneira, apresentado constantemente ao jogador.
Diferente da implementação do gênero de horror em outras mídias, como no cinema, em que
o corpo do monstro é narrativamente apresentado em partes, e somente constituído enquanto
um todo nos momentos finais da trama. Os Splicers, e outras criaturas de Rapture, são
apresentados enquanto agentes corpóreos recorrentes em quase todas as fases do jogo.
Diferente do horror visual dos filmes, o horror videolúdico é estratégico: diante da ameaça
temerária dos agentes, o jogador deve calcular como administrar seus recursos lúdicos para
conseguir sobreviver a determinada fase do jogo.
A fase Medical Pavilion (WALSH, 2007, pp. 58-73), é um bom exemplo de como o padrão
progressivo de design constrói situações de horror no jogo. A macroestrutura das fases é
organizada em missões que determinam os objetivos e esquemas de comportamento do
jogador: geralmente com informações recolhidas por meio de áudios-diários ou por contatos
via rádio, com os personagens não jogáveis. Nesta fase do pavilhão médico, Atlas estabelece
como objetivo central encontrar o Dr. Steinman e recuperar uma chave que permita o acesso à
batisfera de acesso emergencial – única forma de sair do pavilhão. Dessa forma, o programa
poético das missões não somente estabelece objetivos lúdicos e a condução navegacional,
como também está integrada à organização cadencial e lógica da trama narrativa do jogo.
Para concluir o objetivo principal, o jogador deve vasculhar a fase recolhendo recursos
necessários para driblar obstáculos, como os destroços que impedem o avatar de alcançar a
ala de cirurgia; ou derrotar inimigos, como o poderoso Big Daddy (WALSH, 2007, p. 9) –
guarda costa das Little Sisters. O esquema de alocação desses adversários na fase, bem como
o chefe (Dr. Steinman) e os inimigos comuns (Splicers), causam temor, quando são
percebidos pelo jogador enquanto uma inteligência ameaçadora do jogo (PINCHBECK,
2009).
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Individualmente, os adversários devem convencer da sua potencialidade ameaçadora por
conta do contexto ficcional e suas formas comportamentais. É preciso que o jogador construa
uma lógica de funcionamento do modelo digital, com base no seu contexto ficcional: os
Splicers, por conta da sua inteligência humana, se escondem ao serem atacados com as armas
e poderes do avatar. Esse tipo de comportamento inteligente denota também que os inimigos
podem criar estratégias de ataque igualmente complexas e ameaçadoras, tanto quanto um ser
humano faria na mesma situação. O temor pela segurança do avatar pode aumentar
exponencialmente se tais inimigos puderem coordenar ataques em grupo, flanqueando o
personagem em todos os eixos tridimensionais: Spider Splicers (WALSH, 2007, p. 7) podem
escalar paredes e atacar o avatar com golpes aéreos, por exemplo.
Por se tratar de um gênero midiático popular, o horror videolúdico aproveita-se também de
esquemas poéticos desenvolvidos em outros aparatos narrativos para despertar efeitos
específicos nos jogadores. A verossimilhança comportamental do monstro não é a única causa
de efeito deste tipo de gênero: toda a instância ficcional deve instaurar um ambiente de
anormalidade; uma ruptura nos padrões epistemológicos do jogador, em prol da representação
de um universo impuro, irracional e imoral. O prazer do gênero de horror está conectado à
percepção de que todo o universo ficcional da obra viola as regras culturalmente aceitas:
O próprio fato de serem anomalias nos fascina. Seu desvio em relação aos
paradigmas de nossos esquemas de classificação chama imediatamente nossa
atenção. É uma força de atração; atrai a curiosidade, isto é, torna-nos
curiosos; convida à interrogação sobre suas surpreendentes propriedades.
Queremos ver o incomum, ainda que ele seja, ao mesmo tempo, repelente
(CARROLL, 1999, p. 267).

O agenciamento de situações de caráter imoral e perturbador impregnam as fases de Bioshock.
O pavilhão médico, por exemplo, é repleto dos experimentos médicos do Dr. Steinman:
reconstruções grotescas dos corpos dos antigos habitantes da cidade, distribuídas pela fase
enquanto cadáveres mutilados cirurgicamente. Ao percorrer a fase, o jogador é ambientado ao
que Steinman chama de “obrigação moral com a beleza”, ou seja, a reconfiguração
assimétrica do corpo humano. A retórica procedimental do horror – aqui apresentada ao
jogador em relatos assustadores nos áudios-diários ou em resquícios sanguinolentos das
cirurgias cosméticas – é a guia para descobrir as ações monstruosas do chefe da fase e
adentrar no microuniverso anormal construído por ele no pavilhão médico.
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Para além dos ambientes transgressivos à normalidade do jogador, os videogames de horror
também adaptam esquemas de outras mídias, nas quais um poderoso agente desconhecido
coordena a construção do universo ficcional (PINCHBECK, 2009). Geralmente, este agente
não aparece como inimigo material no mundo do jogo, pois sua função poética consiste em
exercer um desequilíbrio de poder com o protagonista no que consiste ao desenrolar da trama.
Andrew Ryan representa essa função em Bioshock, como o estereotipo do vilão
megalomaníaco que manipula toda a Rapture contra Jack. O jogador sente o terror da
impotência ao perceber, como vimos no tópico anterior, que é somente um peão nas tramoias
entre Ryan e Fontaine.
A inexorável assimetria de poder em relação ao vilão exerce ainda a função poética de auxilio
na verossimilhança das situações anormais em Bioshock. Já que o jogador não tem poder ou
consciência sobre o que é possível acontecer em um mundo controlado por um gênio maligno,
resta apenas a resignação sobre os acontecimentos progressivos materializados em suas
dinâmicas videolúdicas. Apesar de convencido sobre o pivô das reviravoltas em Rapture, cabe
ao jogador – como outro elemento primário da poética do gênero de horror – protagonizar a
restauração da normalidade do mundo ficcional:
A história de horror pode ser conceituada como uma defesa simbólica dos
padrões de normalidade de uma cultura; o gênero vale-se do anormal apenas
com o objetivo de mostrá-lo sendo vencido pelas forças do normal. Cede-se
o centro do palco ao anormal unicamente como um contraste para a ordem
cultural, que em última instância será vingada no final da história
(CARROLL, 1999, p. 281).

3.2.3 Heurísticas do jogo: a moralidade lúdica
Para pensar as relações entre tradição e inovação no gênero de ação-aventura no design
videolúdico em Bioshock, precisamos analisar anteriormente como se dá essa relação dentro
dos esquemas poéticos dos jogos de tiro em primeira pessoa. Essa subcategoria de jogos está
associada ao gênero de jogos de ação, na medida em que se assemelha em termos de
mecânicas lúdicas a outros jogos clássicos de tiro, como Space Invaders e Asteroids (1979):
mirar para acertar um determinado alvo em movimento.
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Parte significativa da tradição poética dos jogos de tiro em primeira pessoa, entretanto, não se
baseia somente em padrões de mecânicas lúdicas. Diferente de formulações genéricas em
outras mídias narrativas, “os motores de jogo regulamentam, individualmente, a expressão
artística, cultural e narrativa nos videogames” (BOGOST, 2006, p. 56). Nesse sentido, o
motor de jogo vai determinar o funcionamento de componentes lúdicos: rotinas de
comportamento dos personagens não jogáveis e objetos; regras físicas do mundo ficcional,
através de variáveis como gravidade, massa, atrito, força e flexibilidade; administração do
som, sistema de comunicação, inteligência artificial etc.
Bioshock foi desenvolvido, originalmente, com o motor de jogo Unreal Engine 3 (UE3)139, o
que o coloca nos mesmo padrões genéricos de um dos mais populares jogos de tiro em
primeira pessoa desta geração: Unreal Tournament 3 (2007). Principalmente no que tange a
construção dinâmica e realista do espaço lúdico enquanto uma arena de batalha entre o avatar
e seus adversários. As fases em Bioshock são projetadas para que o jogador possa testar
múltiplas estratégias de combinações entre armas e mutações genéticas para o confronto
direto com os inimigos, nitidamente conduzido poeticamente pela formatação prévia de
desenhos de fases voltadas para a modalidade deathmatch da franquia Unreal Tournament.
Por se tratar de outra modalidade de jogo, a proposta de jogabilidade em Bioshock muda
consideravelmente em termo de tempo de resposta do jogador e exploração da fase. Ao invés
de construir ambientes de ação frenética, onde o jogador deve se movimentar constantemente
para não ser alvejado, o UE3 foi utilizado no jogo para criar ambientes soturnos, onde o
jogador deve vascular atentamente a procura dos sons que denotam a presença dos Splicers
nas salas e corredores em Rapture. O esquema de comportamento lúdico demandado por um
jogo de horror de sobrevivência não é o embate direto com os inimigos, e sim, a furtividade
(stealth). A escassez de recursos, como munição ou EVE (substância que dá poder aos
plasmídeos), faz com que o jogador opte por estratégias que evitem o combate direto ou façao de maneira a gastar o mínimo de recursos possíveis.
A funcionalidade dos recursos espalhados pelos cenários em Bioshock também muda devido
ao enquadramento nos esquemas videolúdicos do horror de sobrevivência. Geralmente, em
jogos de tiro em primeira pessoa, exercem apenas a função de manutenção da sobrevivência
do avatar: munição para armas, kit de primeiros socorros para recuperar pontos de vida,
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poderes especiais (power-ups) etc. Este tipo de mecânica de exploração em Bioshock é
distendida, entretanto, como apoio à construção do mundo lúdico-ficcional.
Em conjunto com os recursos convencionais de jogos de tiro em primeira pessoa, é possível
encontrar áudios-diários com os relatos dos antigos habitantes da cidade. É por meio destas
gravações fragmentadas que o jogador vai recompor a maior parte dos acontecimentos que
ocorreram durante a guerra civil entre Ryan e Fontaine, por exemplo. Além do suporte à
narrativa, tais dispositivos sonoros servem também como indicadores para missões
secundárias (não necessárias para a conclusão do jogo), nas quais o jogador pode descobrir
áreas secretas nas fases, com novos plasmídeos e outros recursos.
A busca por recursos se estabelece com o jogador na medida da dificuldade progressiva em
vencer as fases do jogo. Para tanto são fornecidas mecânicas de aprimoramento da potência
de interação do avatar em relação aos inimigos nos espaços de combate do jogo. Estas
mecânicas, entretanto, aproximam-se mais dos sistemas lúdicos de customização dos
videogames de interpretação de personagem, como Ultima Underworld: The Stygian Abyss. O
sistema de pontos de experiência – unidade de medida para quantificar a progressão de um
personagem (BARTON, 2008), – é aqui substituído por um sistema mais simples, em que o
jogador tem uma árvore de habilidades que podem ser adquiridas e aprimoradas nas máquinas
Gatherer's Garden.

Figura 24 - Dilema moral com a Little Sister
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Para adquirir as habilidades em Bioshock, o jogador deve gastar ADAM, um recurso
complicado de se adquirir no jogo por conta da sua associação moral com as Little Sisters
(Figura 24). Ken Levine projetou poeticamente os inimigos em uma relação trinitária de
papéis na inteligência artificial140 do jogo: a função do Splicer é atacar qualquer adversário; a
função da Little Sister é coletar ADAM dos cadáveres do Splicers; e a função do Big Daddy é
proteger as Little Sisters de qualquer adversário. O objetivo deste “sistema de relação
intransitiva” (NOVAK, 2010, p. 204) 141 consiste em criar uma ecologia da relação dos
adversários que seja intuitivamente explorada pelo jogador. Ou seja, ela pode funcionar,
inclusive, sem a interação do jogador: em momentos recorrentes do jogo, grupos de Splicers
tentam derrotar um Big Daddy para conseguir ADAM da pequena criança protegida por ele.
Caso o jogador decida interagir com essa ecologia inteligente do jogo, as reações também são
similares ao seu comportamento autônomo. Já analisamos, por exemplo, o comportamento e a
função dos Splicers enquanto inteligências agressiva e temerária ao avatar. O conjunto Big
Daddy e Little Sister, entretanto, tem outras estratégias poéticas para além dos esquemas
genéricos do horror de sobrevivência. Apesar de ter todos os atributos que configuram um
chefe de fase, o Big Daddy mantém-se neutro em relação ao jogador: ele ataca somente se for
provocado. O que permite ao jogador criar estratégias furtivas para vencer a fase, sem entrar
em confronto direto. Apesar do seu comportamento anormal para um jogo de tiro em primeira
pessoa, o Big Daddy pode apresentar-se à jogabilidade enquanto um chefe de fase
convencional: o jogador pode derrotá-lo com uma combinação eficiente entre plasmídeos
paralisantes, como o Electro Bolt (WALSH, 2007, p. 34), e armas de alto poder destrutivo.
A Little Sister, enquanto o último elemento da ecologia intransitiva desenvolvida por Levine,
representa o componente lúdico mais inusitado de Bioshock. No primeiro encontro do jogador
com elas, no Footlight Theatre (WALSH, 2007, p. 56), Fontaine (ainda sob o disfarce de
Atlas) revela sua verdadeira natureza no universo do jogo:
Acha que é uma criança lá embaixo? Não se deixe enganar. Ela é uma Little
Sister agora. Alguém foi e transformou uma menina doce em um monstro.
Tudo o que você pensou sobre certo e errado na superfície, bem… isso não
conta muito aqui em baixo em Rapture. Essas Little Sisters, elas carregam
ADAM; o material genético que mantém as engrenagens de Rapture
girando. Todo mundo quer isso. Todo mundo precisa disso.
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Exemplo mais comum de sistema lúdico intransitivo são as regras do jogo Pedra-Papel-Tesoura.
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Depois de derrotar o Big Daddy, o jogador entra em uma um modo de opção (Figura 24) para
escolher o destino da Little Sister: colher (harvest) ou resgatar (rescue). Estas crianças foram
geneticamente modificadas para acolher, simbioticamente, um tipo específico de lesma
marinha, responsável pela produção do ADAM. Esta relação simbiótica faz com que as
lesmas produzam trinta vezes mais a quantidade da substância. Com a ajuda da Dra. Brigid
Tenenbaum, geneticista que desenvolveu as Little Sisters em laboratório, o jogador pode
resgatar as criaturas, removendo de forma segura a lesma, e restaurando sua humanidade –
ação que garante um total de 80 unidades de ADAM. Ou matar as criaturas, extraindo as
lesmas dos seus corpos, o que recompensa o jogador com um total de 160 unidades de
ADAM.
Sob a perspectiva do modelo de comportamento do jogador em um jogo de tiro em primeira
pessoa é obvio que a escolha seria matar a criatura e gastar o recurso para melhorar a potência
de combate do avatar. Bioshock, entretanto, engendra estratégias poéticas de cunho emocional
para gerar efeitos de piedade no jogador. O design intransitivo dos adversários faz com que as
Little Sisters sejam representadas no jogo enquanto crianças indefesas, diferente da
representação ameaçadora das outras duas tipologias de adversários. A natureza lúdicoficcional desse tipo de adversário cria uma outra categoria de obstáculo no jogo: “quando sua
primeira linha de defesa foi derrotada – os Big Daddies – as Little Sisters usam nossas
próprias emoções para se defenderem” (TAVINOR, 2009ª, p. 98).
O dilema moral da escolha videolúdica em relação ao destino das Little Sisters é reforçado
ideologicamente por um embate discursivo entre Fontaine e a Dra. Tenenbaum que o jogador
recompõe em fragmentos dos áudios-diários e nas transmissões via rádio. Fontaine tenta
convencer o jogador da natureza monstruosa das criaturas, enquanto a Dra. Tenenbaum
advoga pela essência humana, possível de se recuperar nas criaturas. Em última instância, as
escolhas do jogador irão determinar finais distintos para o jogo: as consequências de colher as
lesmas das crianças levam Jack a retornar à superfície, sequestrar um submarino nuclear e
tomar o poder como Frank Fontaine provavelmente teria feito. Em outro sentido, se o jogador
optar por resgatar as Little Sisters, Jack escapa de Rapture com um grupo de crianças e vivem
felizes como uma família até a eventual morte do protagonista.
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3.2.4 Conclusões
O experimento analítico com Bioshock serve como base de referência para identificação de
efeitos poéticos no jogador-modelo que caracterizam os padrões genéricos dos videogames de
ação-aventura. Para tanto, vamos aqui revisar, e comparar, os esquemas lúdicocomportamentais do jogo em questão com as estratégias poéticas e a realização de encanto
videolúdico no jogador de God of War. As recorrências dos esquemas de jogabilidade, em
ambas as entidades referenciais, ajudar-nos-ão a entender o que se mantém no gênero, em
termos de tradição formal, bem como seus processos de inovação criativa.
Primeiro ponto de comparação entre os dois jogos diz respeito à relação entre a composição
da trama, por meio do arranjo dos elementos videolúdicos, e a construção da história pelo
jogador. Nos jogos de ação-aventura, tanto os enigmas quanto as mecânicas de ação têm a
mesma intensidade de influência na composição da história. Em God of War, entretanto, estes
dois elementos lúdicos seguem uma mesma macroestrutura narrativa linear do gênero de
jogos de aventura: as cenas de corte funcionam como recompensa para o esforço do jogador
no decorrer da partida. São raros os momentos no jogo em que as animações diegéticas dos
modelos digitais funcionam como organizador da história para o jogador.
A narrativa em Bioshock também segue certas noções poéticas de progressão linear da
história, apesar de proporcionar dois finais diferentes ao jogador. Entretanto, a forma pela
qual o jogador constrói a história não se baseia em uma relação de recompensa com as cenas
de corte. Em outra perspectiva poética, o jogo se aproveita de padrões de comportamento
lúdico, estabilizados tradicionalmente em outros jogos de tiro em primeira pessoa, como
Doom; a exploração do espaço lúdico-ficcional em busca de recursos (armas, munição,
poderes especiais etc.) que permitam a conquista de outras áreas do jogo. Com base nessa
mecânica tradicional de exploração, o jogo posiciona áudios-diários que forçam
cognitivamente o jogador a reconstruir a história da cidade e seus habitantes. A relação de
recompensa narrativa no jogo é dessa forma estabelecida entre o jogador e os objetos
interativos, o que quebra com a dicotomia ontológica jogo/audiovisual na produção de
encanto característica do gênero de ação-aventura.
Quando se trata da poética dos enigmas, entretanto, Bioshock não foge muito da tradição de
outros jogos de tiro em primeira pessoa com forte apelo narrativo, como Half-Life. Como
vimos em God of War, as mecânicas dos jogos de ação tensionam a natureza da poética dos
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enigmas dos jogos de aventura em prol de uma jogabilidade que ative tanto efeitos cognitivos
quanto sensoriais. Geralmente, concatenando a aquisição de um novo poder e/ou arma que
possibilite o acesso a novas fases ou áreas do jogo.
Podemos dizer que as estratégias poéticas dos enigmas clássicos dos jogos de ação-aventura
em Bioshock são levemente tensionadas a favor de uma naturalização ficcional. Como
estratégia poética concomitante ao reposicionamento subjetivo do jogador na incorporação em
uma macroestrutura de um jogo de tiro em primeira pessoa. Ou seja, os desafios devem servir
as mecânicas de exploração livre dos labirintos submersos de Rapture e/ou as mecânicas de
tiro. Na fase Medical Pavilion, por exemplo, a única forma de derrubar os destroços que
impedem o acesso à sala de cirurgia do Dr. Steinman é utilizar o plasmídeo Telekinesis
(WALSH, 2007, p. 38). O poder permite que o avatar redirecione as bombas, lançadas pelos
Splicers da área, até os destroços.
Este tipo de poética na perspectiva do jogador em Bioshock também modifica
significativamente a natureza dos efeitos em relação ao personagem jogável. Como vimos
anteriormente, a incorporação fenomenológica do personagem jogável enquanto avatar não
ocorre em jogos de aventura, pois suas reações no mundo lúdico-ficcional são préprogramadas. É necessário um sistema cibernético com respostas mais imediatas ao jogador,
para que este tenha a sensação de compartilhar o corpo com o avatar. Jogos como Star Wars:
Dark Forces (1994) e GoldenEye 007 (1997) popularizaram este tipo de incorporação no
gênero de tiro em primeira pessoa. Entretanto, em nenhum destes jogos foram desenvolvidas
estratégias poéticas para que o jogador refletisse sobre a natureza da incorporação lúdica.
Mesmo que existam efeitos trágicos da anagnorisis em God of War, eles ainda são
subjugados pela natureza dicotômica entre o jogo e o audiovisual: o jogador somente reflete
sobre suas escolhas em jogo a posteriori – fora da jogabilidade. Ao contrário de Bioshock, em
que a anagnorisis do personagem jogável é diegética e incorporada à jogabilidade.
Assim como em God of War, há uma moralidade na manipulação dos objetos do mundo
lúdico-ficcional em Bioshock. Ao incorporar Kratos, o jogador deve refletir, mesmo que de
forma indireta, sobre as consequências das escolhas do protagonista na forma como matar os
adversários em jogo. Os resultados destes efeitos, entretanto, são postergados para o final da
trama do jogo. Ao incorporar Jack, o jogador deve estar preparado para lidar com uma
programação de efeitos similar: as consequências cognitivas da escolha em matar as Little
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Sisters revelam-se somente no final do jogo. Porém, seus efeitos emocionais são ativados
recorrentemente durante todo o jogo.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste trabalho dedicamo-nos a apresentar bases epistemológicas para o
entendimento

do

funcionamento

dos

videogames

de

ação-aventura.

Para

tanto,

desenvolvemos um método analítico – poética do videogame – capaz de mapear as estratégias
de produção de encanto deste gênero, sob a perspectiva dos efeitos dos seus elementos
poéticos na interação empírica do jogador com as obras analisadas. Ou seja, determinados
arranjos do design videolúdico despertam padrões de jogabilidade que podem ser organizados
em uma figura poética do gênero midiático.
Durante o percurso analítico do corpus – e de outras obras secundárias de referência –
percebemos a necessidade de um esforço definicional que organizasse logicamente as obras
estudadas. Tal esforço, para além de necessidades tipológicas, mostrou-se muito mais
prolífico ao apontar alguns problemas nevrálgicos deste trabalho: o que é o videogame? Qual
a relação desta categoria de obras e outros artefatos midiáticos voltados para o
entretenimento? A resposta para tais questões, entretanto, não foi resolvida de forma simples.
Por conta dos embates epistemológicos no campo dos estudos lúdicos não existem muitos
consensos sobre quais são as similaridades ontológicas entre os vários jogos que utilizam
suportes eletrônicos e/ou computacionais.
Nossa escolha em utilizar a filosofia analítica da arte para propor uma definição para este tipo
de artefato midiático provou-se, no mínimo, tão complicada quanto as tentativas anteriores. A
lógica agregativa aplicada aos modos de funcionamento poético das instâncias formativas dos
videogames é, necessariamente, excludente. A genealogia ontológica deste tipo de obra sob
uma perspectiva da incorporação da ação como condição distintiva deixa de fora grupos de
obras que são comumente consideradas pela crítica e teóricos do campo de estudos lúdico,
enquanto videogames. Inclusive, a maioria das obras que constituem o gênero de referência
que utilizamos para análise do nosso corpus: o jogo de aventura.
É preciso reforçar que a exclusão de determinados jogos digitais, dentro da nossa definição,
foi deliberadamente pensada no intuito de propor uma diferenciação com a acepção
normalmente praticada neste tipo de indústria do entretenimento. A homogeneização da
crítica especializada em categorizar todos os jogos digitais, enquanto videogames, esvazia o
sentido de suas peculiaridades e potencialidades poéticas. Nesse sentido, o que defendemos
aqui com este trabalho não é agrupar inversamente todos os jogos digitais no que

172

denominamos obra videolúdica. E sim, a segmentação e análise das poéticas específicas das
várias categorias de jogos digitais: como os jogos de aventura, os jogos de estratégia etc.
Pensar uma poética do videogame, entretanto, foi possível somente mediante o avanço
epistemológico da definição disjuntiva entre as três instâncias formativas propostas nesse
trabalho. Avaliadas de maneira independente, a composição teórica das instâncias contribuiu
parcialmente com o campo dos estudos lúdicos em língua portuguesa, principalmente pela
apresentação de alguns filósofos pouco vistos anteriormente. A apropriação da noção de jogo
poético de Kendall Walton (1990) para a construção ficcional da obra videolúdica por parte
do jogador é uma unanimidade entre os pesquisadores da filosofia dos jogos, por exemplo.
Mesmo entre a comunidade internacional de pesquisadores, a teoria de faz-de-conta de
Walton ainda é pouco explorada na formulação de conceitos sobre a estética dos jogos
digitais. Nesse sentido, o presente trabalho abre alguns caminhos para se conceber o universo
do brincar dos jogadores por meio da materialidade dos adereços digitais que formam a obra
videolúdica.
Em uma investida similar, nossa concepção filosófica da instância das regras do jogo nos
videogames tem como objetivo ampliar o escopo sobre a genealogia filosófica do conceito de
jogo. A maioria das revisões teóricas sobre os conceitos ontológicos dos jogos tem como
ponto de partida o historiador holandês Johan Huizinga (1971) ou o sociólogo francês Roger
Caillois (1991). Este trabalho conseguiu traçar outras contribuições filosóficas para a
concepção da natureza das estruturas lúdicas desde o século 18, com as teorias do filósofo
alemão Gottfried Leibniz (DUFLO, 1999) sobre a autonomia do espaço de engenhosidade
poética propostos pelos jogos. Além de outros conceitos que compõe o sentido da experiência
de se jogar enquanto uma relação poética com uma obra estruturada: o jogo. Preencher tais
lacunas na genealogia da filosofia do jogo podem fornecer novas perspectivas para as teorias
estéticas contemporâneas sobre o videogame e outras formas lúdicas.
Os ganhos epistemológicos individuais nas instâncias da ficção e do jogo, porém não se
comparam à potência da perspectiva fenomenológica da incorporação por meio do avatar na
caracterização da poética do videogame. Em verdade, este trabalho não pode creditar o
pioneirismo teórico dessa abordagem: seus princípios conceituais foram desenvolvidos pelo
professor Rune Klevjer (2006), da Universidade de Bergen (Noruega). Sua abordagem,
contudo, supervaloriza a instância do avatar no jogo poético em relação à obra videolúdica –
ao ponto, inclusive, de descartar a concepção ficcional nos processos de jogabilidade.
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Em um sentido diferente dos argumentos de Klevjer, reconfiguramos as noções de
telepresença protética para que possam se acomodar ao nosso modelo trinitário da forma
videolúdica. O equilíbrio equânime entre as três instâncias permitiu estabelecer princípios
estéticos para uma análise apropriada do tipo de jogabilidade pertinente a este trabalho:
experiências lúdicas que congregassem a intensa ação interativa do jogador em um ambiente
ficcional complexo. Algo similar ao modelo da mecânica textual de Aarseth (1997), porém
com objetivos estéticos menos universais, criar uma base filosófica que nos permitisse
estabelecer ferramentas metodológicas para análise dos videogames de ação-aventura.
Nosso modelo ontológico do videogame mostrou-se de fundamental importância para
apropriação de metodologias de análise de Wilson Gomes (1996; 2004a; 2004b) e de David
Bordwell (2008). A comparação entre as obras audiovisuais e as obras videolúdicas deixou
bem claro, por exemplo, a impossibilidade de uma poética exclusivamente imanente dos
videogames. Jogos, de uma maneira geral, são produtos midiáticos que demandam paratextos
para uma integralidade de sua experiência: sem a leitura de um manual de regras é muito
difícil conseguir jogar um jogo de tabuleiro, por exemplo. No caso específico das obras
videolúdicas,

tais

modulações

paratextuais

demonstraram-se

extensíveis

à

crítica

especializada enquanto fomentadora de padrões de comportamento lúdico nos jogadores.
Estes esquemas de comportamento são indicadores de reconhecimento das várias estratégias
poéticas dos gêneros videolúdicos – compartilhados entre os estúdios desenvolvedores, a
crítica e os jogadores. O corpo arqueológico das poéticas videolúdicas desenvolvido pela
crítica foi requisitado em vários momentos da análise das mecânicas intransitivas em
Bioshock e na definição do intentio auctoris em God of War.
Outros paratextos se mostraram de igual importância para o entendimento do corpus, como os
guias de estratégias – de ambas as obras analisadas – que serviram como referência na
composição de uma previsão hermenêutica dos esquemas de comportamento durante as
partidas. A concepção de uma jogabilidade padrão, sob a alcunha da instância generalista
virtual do jogador-modelo, também foi uma ferramenta analítica adaptada das poéticas do
cinema. Sua aplicação, durante nossos experimentos interpretativos, tornou possível a análise
da poética do gênero videolúdico por meio de padrões de jogabilidade, e não por
agrupamentos estruturais das mecânicas principais dos jogos.
A escolha por uma instância generalista da jogabilidade apresentou certas limitações ao
método de análise desenvolvido nesse trabalho. Por se tratar de uma simulação, uma
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virtualidade do polo da recepção, a concepção do jogador-modelo de uma obra não demanda
necessariamente estar calçado em um lastro social e histórico: um horizonte de expectativas
(JAUSS, 1994). O jogador empírico de God of War, por exemplo, está situado em um
contexto histórico e tecnológico do jogador empírico de Bioshock: diferentes gerações de
consoles; outras enciclopédias de referência videolúdica. Padronizar estes dois tipos de
jogadores, sob a alcunha de um mesmo jogador-modelo, pode acarretar em interpretações
idiossincráticas das obras – o único parâmetro de comparação seria a jogabilidade subjetiva
do analista.
Essa limitação hermenêutica, entretanto, não invalida a ferramenta interpretativa. Cabe ao
analista respaldar os insights de sua própria jogabilidade em recursos externos paratextuais
(manuais de regras, análises jornalísticas, entrevistas, guias de estratégia etc.) e/ou
comunidade de controle (grupos de estudo, fóruns online etc.) com as quais possa manter um
diálogo sistemático.
A organização do processo analítico em categorias programáticas (modos de interação,
ordenações do mundo e heurísticas do jogo) permitiu testar nossas hipóteses iniciais sobre as
dinâmicas formativas da obra videolúdica e o gênero de ação-aventura. Sob o julgo da nossa
hipótese primária, podemos determinar certos efeitos poéticos inusitados em artefatos
midiáticos do entretenimento popular, principalmente no que tange a instância da
incorporação por meio do avatar. A estratégia de anagnorisis identificada em Bioshock é um
bom exemplo de uma relação poética possível somente pela conjunção formativa da obra
videolúdica – tomar consciência dos limites lúdicos dentro da própria jogabilidade. O mesmo
tipo inusitado de programação pôde ser identificado em God of War, ao converter os efeitos
de alívio vingativo – geralmente expectatoriais em outras mídias – para um sistema lúdico e
participativo.
Defender, entretanto, que esta excentricidade poética caracterize universalmente uma
autonomia estética do videogame apresentou-se enquanto uma impossibilidade para este
trabalho. Seria necessária a ampliação do escopo videolúdico, para uma verificação recorrente
deste tipo de efeito em outras obras do gênero. Bem como um exercício epistemológico de
comparação mais amplo com outros artefatos midiático da cultura popular, com o objetivo de
determinar o quão inusitado são tais efeitos no videogame.
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Em nossa hipótese secundária, pretendíamos justificar a popularidade do gênero dos jogos de
ação-aventura – dentro do campo de produção dos videogames – com base na melhor
adequação ao nosso modelo formativo. Ou seja, os padrões poéticos desse gênero videolúdico
explorariam, de forma equânime, toda a potencialidade dialógica das instâncias da ficção, do
lúdico e da incorporação por meio do avatar. Uma proposição argumentativa difícil de
comprovar com nossa metodologia, pois atestar a popularidade do gênero estaria calcada em
uma pesquisa voltada para o polo da recepção. Como apresentamos anteriormente, nossa
perspectiva da recepção é apenas virtual. Proposições sobre efeitos poéticos na mesma são
especulações filosóficas, e não geram dados quantitativos que suportem esta relação de
consumo.
Os esforços de análise na tentativa em comprovar a nossa segunda hipótese, entretanto,
revelaram-se profícuos em indicar caminhos afirmativos para atestar que a figura poética do
gênero de ação-aventura potencializa, igualmente, todas as instâncias formativas do
videogame. A relação de interdependência das instâncias formativas espelha-se na
configuração dos elementos nas categorias programáticas: o modelo formativo do videogame
está refletido na figura poética trinitária do gênero de ação-aventura. Em God of War, por
exemplo, foi possível perceber como a incorporação dos poderes dos deuses estava interrelacionada com elementos poéticos das outras categorias programáticas: foi o pivô do
desequilíbrio ficcional que enquadrou o jogo nos esquemas clássicos dos mitos gregos, e ao
mesmo tempo funciona como aparato para o prazer lúdico ao realizar as mecânicas de
combos. Mesmo tipo de relação foi constatado em Bioshock, os esquemas lúdicocomportamentais dos jogos de tiro em primeira pessoa são programados poeticamente para
gerar efeitos de horror incorporados e dilemas morais ao lidar com objetos ficcionais do jogo.
Nesse sentido, podemos atestar que os padrões trinitários de efeitos no jogador configuram
uma imagem poética do gênero de ação-aventura. O método da poética do videogame provouse eficiente ao converter os estudos genéticos deste tipo de artefato cultural para uma visão
menos estruturalista. Ou seja, reforçou a possibilidade de se traçar padrões genéricos em
jogos com base nas suas respectivas jogabilidades, e não somente em suas mecânicas
imanentes. Por se tratar de um método de análise voltado para uma filosofia do design
videolúdico, tínhamos a pretensão de desenvolver uma abordagem hermenêutica que tratasse
somente da experiência do jogador com a obra. Em certa medida, o projeto realizado nesse
trabalho conseguiu estabelecer um diálogo epistemológico entre as três instâncias formativas
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e a experiência do jogador na formulação argumentativa dos padrões de jogabilidade
genéricos.
Trabalhos futuros no campo dos estudos lúdicos podem reafirmar o que aqui defendemos
enquanto figura poética do gênero de ação-aventura videolúdica. Mesmo com uma base
razoavelmente extensa de referência lúdicas deste trabalho, somente dois videogames do
gênero foram profundamente esmiuçados em suas estratégias poéticas. Faz-se necessária uma
ampliação de estudos em outros videogames que possam servir como suporte para uma
proposta de estudo do gênero de ação-aventura, sob a perspectiva da análise dos efeitos de se
jogar com tais estruturas lúdicas. A concepção estética da formatividade (PAREYSON, 1993)
videolúdica pode fornecer um suporte epistemológico para o desenvolvimento de outros
métodos de análise que comportem jogos de ação e de esportes – já que ambos os gêneros
perfazem as condições agregativas entre as instâncias do jogo, da ficção e da incorporação por
meio do avatar.
Por fim, antes de apresentar as contribuições deste trabalho para a área da Comunicação, é
preciso deixar claro como o campo da Comunicação contribuiu para este tipo de estudo
lúdico. Dentro do rigor metodológico do campo da filosofia analítica, por exemplo, seria
muito difícil coordenar, de forma interdisciplinar, conceitos oriundos de outros campos do
conhecimento, como os estudos lúdicos e estudos da performance. A natureza interdisciplinar
do campo da Comunicação permitiu, inclusive, abrir frentes epistemológicas para campos
correlacionados – pensar filosoficamente a produção criativa do design videolúdico.
De forma geral, o presente trabalho desenvolveu ferramentas metodológicas que permitirão
instaurar no campo comunicacional a análise poética de artefatos culturais sobre a alcunha
formativa das obras videolúdica e/ou relativizar tais preceitos para a criação de novos
métodos de análise para outras categorias de jogos digitais. Em stricto sensu, acreditamos que
os esforços deste trabalho estejam alinhados às pesquisas voltadas para a materialidade da
comunicação (FELINTO & ANDRADE, 2009) – em particular apreço pelos métodos
desenvolvidos no Grupo Analítica para a análise da experiência estética do jogador
(THOMAZ, 2016) – por conta da noção de tangibilidade dos meios, perspectiva muito
importante para o nosso método, tanto na sua definição estética quanto no empirismo poético
com as obras videolúdicas.

177

REFERÊNCIAS
AARSETH, Espen. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: The Johns
Hopkins University Press, 1997.
AARSETH, Espen. Computer Game Studies, Year One. In: Game Studies, vol. 1, issue 1
(July), 2001. Disponível em: http://gamestudies.org/0101/editorial.html
AARSETH, Espen. Playing research: Methodological approaches to game analysis. Artigo
apresentado em Melbourne, Austrália DAC Conference, Maio de 2003.
AARSETH, Espen. Doors and perception: Fiction vs. simulation in games. In:
Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques
Intermediality:/History and Theory of the Arts, Literature and Technologies, n. 9, pp. 35-44,
2007.
ADAMS, Ernest & DORMANS, Joris. Game Mechanics. Advanced Game Design. Berkeley:
New Riders, 2012.
ADORNO, Theodor e HORKHEIMER, Max. Dialetic of Enlightenment. London: Verso,
1997.
ANDRADE, Luiz Adolfo. Jogos digitais, cidade e (trans)mídia: a próxima fase. Curitiba:
Appris, 2015.
ALVES, Lynn. Game over: jogos eletrônicos e violência. São Paulo: Futura, 2005.
ALTMAN, Rick. Film/Genre. London: BFI Publishing, 2006.
APPERLEY, Thomas. Genre and game studies: Toward a critical approach to video game
genres. Simulation & Gaming. Vol. 37, issue 1 (March), p.6-23, 2006.
ASSIS, Jesus de Paula. Artes do videogame: conceitos e técnicas. São Paulo: Alameda,
2007.
ARANHA, Glaúcio. Jogos eletrônicos e cinema. In: SÁ, Simone & ANNE, Ana Lúcia.
(Org.). Prazeres digitais: computadores, entretenimento e sociabilidade. Rio de janeiro: Epapers, 2004.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Brasília: Universidade de Brasília, 1985.
ARISTÓTELES. Poética. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 1994.
ARSENAULT, Dominic. Jeux et enjeux du récit vidéoludique: la narration dans le jeu
vidéo. Dissertação (Mestrado em artes e estudos fílmicos). Universidade de Montreal, 2006.
ARSENAULT, Dominic. Videogame genre, evolution and innovation. Eludamos. Journal
for computer game culture. vol. 3, nº 2. 2009.

178

ARSENAULT, Dominic. Des typologies mécaniques à l’expérience esthétique. Fonctions et
mutations du genre dans le jeu vidéo. Tese (Doutorado em Estudos Cinematográficos).
Universidade de Montreal, 2011.
ARSENAULT, Dominic. Action. In: WOLF, Mark J. & PERRON, Bernard. The Routledge
Companion to Video Game Studies. New York: Routledge, 2014.
AUDI, Gustavo. Uso do corpo como interface: reconciliação entre imersão e interatividade
em jogos de videogame. Rumores 8.16 (2015): 236-252.
AUMONT, Jacques et al. A estética do filme. Campinas: Papirus, 2002.
AUMONT, Jacques & MARIE, Michel. Análisis del film. Barcelona: Paidós, 1990.
ATKINS, Barry. More than a game. Computer game as fictional form. Manchester:
Manchester University Press, 2003.
BATES, Bob. Game Design: Second Edition. Boston: Thomson Course Technology, 2004.
BARTHES, Roland et al. Análise estrutural da narrativa: Seleção de ensaios da revista
Comunnications. Petrópolis: Vozes, 1973.
BARTON, Matt. Dungeons and Desktops: the history of computer role-playing games.
Wellesley: A.K. Peters, 2008.
BARTON, Matt & LOGUIDICE, Bill. Vintage Games. An insider look at the history of
Grand Theft Auto, Super Mario, and the most influential games of all time. Oxford: Focal
Press, 2009.
BERENS, Kate & HOWARD, Geoff. The Rough Guide to Videogames. London: Rough
Guides, 2008.
BETTON, Gérard. Estética do cinema. São Paulo, Martin Fontes, 1987.
BOBANY, Arthur. Videogame Arte. Teresópolis: Novas Ideias, 2008.
BOGOST, Ian. Unit Operations: An Approach to Videogame Criticism. Cambridge: MIT
Press, 2006.
BOGOST, Ian. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. Cambridge: MIT
Press, 2007.
BOLTER, Jay & GRUSIN, Richard. Remediation: Understanding New Media. Cambridge:
MIT Press, 1998.
BORDWELL, David. Narration in the Fiction Film. London: Routledge, 1985.
BORDWELL, David. Historical Poetics of Cinema. In: PALMER, Barton R (Org.). The
Cinematic Text: Methods and Approaches. New York: AMS, 1989.

179

BORDWELL, David. Poetics of Cinema. New York: Routledge, 2008.
BORDWELL, David & THOMPSON, Kristin. Film Art: An Introduction. 8 ed. New York:
McGraw-Hill, 2008.
BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo.
Companhia das Letras, 1996.
BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: EDUSP, 2008.
BOTERMANS, Jack. The Book of Games: Strategy, Tactics & History. New York: Sterling
Publishing Company, 2007.
BRAGANÇA, Klaus`Berg. O estilo horrível: análise dos mecanismos de produção de
encanto em quatro filmes de horror de José Mojica Marins. Dissertação (Mestrado em
Comunicação e Cultura Contemporâneas). Universidade Federal da Bahia, 2008.
BRANDÃO, Junito. Mitologia Grega, vol. III. Petrópolis: Vozes, 1987.
BRUNI, Paolo. Como os videogames formam ciborgues? IV Seminário Jogos Eletrônicos,
Educação e Comunicação. Salvador, 2008a.
BRUNI, Paolo. Visual Jockey Clipe: paisagens audiovisuais dos gêneros House e Techno na
cena de música eletrônica. Dissertação (Mestrado em Comunicação). Universidade Federal da
Bahia, 2008b.
BRUNI, Paolo. Poética do videogame: princípios teóricos para análise de interfaces lúdiconarrativas. Trabalho apresentado no III Simpósio Nacional da ABCiber. São Paulo, 2009.
CAILLOIS, Roger. Os jogos e os homens. Lisboa: Cotovia, 1990.
CALLEJA, Gordon. In-game: from immersion to incorporation. Cambridge: MIT Press,
2011.
CANGUÇU, Cristiano. Construção narrativa e plástica do filme Matrix. Dissertação
(Mestrado em Comunicação e Cultura Contemporâneas). Universidade Federal da Bahia,
2008.
CARDOSO FILHO, Jorge. Para “apreender” a experiência estética: situação, mediações e
materialidades. Revista Galáxia, São Paulo, n. 22, p. 40-52, dez. 2011.
CARDOSO FILHO, Jorge & JANOTTI JUNIOR, Jeder. A Música Popular Massiva, o
Mainstream e o undeground: trajetórias e caminhos da música na cultura midiática. In: Jeder
Janotti Junior, Jeder & Freire Filho, João (org.). Comunicação e Música Popular Massiva.
Salvador: Edufba, 2006.
CARR, Diane et al. Computer Games: Text, Narrative and Play. London: Polity, 2006.
CARROLL, Nöel. A filosofia do horror ou paradoxos do coração. Campinas: Papirus,
1999.

180

CARROLL, Nöel. Filosofia da arte. Lisboa: Edição Texto & Grafia, 2010.
CARROLL, Nöel. A ontologia da arte de massa. In: Revista Redescrições – Revista on line
do GT de Pragmatismo Ano 4, Número 2, 2013.
CHION, Michel et al. Audio-vision: sound on screen. New York: Columbia University Press,
1994.
CLARK, Andy. Being There: putting brain, body and world together again. Cambridge:
MIT, 1997.
CLARK, Andy. Natural-Born Cyborgs: minds, technologies, and the future of human
Intelligence. New York: Oxford University, 2003.
CLARK, Andy & CHALMERS, David. The Extended Mind. In: The Philosopher’s Annual,
Vol. XXI, 1998.
CLARK, Andy & MITCHELL, Grethe. Videogames and Art. Bristol: Intellect, 2007.
CAYRES, Victor. Dramaturgia da expansão: análise da estrutura dramatúrgica de World of
Warcraft. Tese de doutorado – Universidade Federal da Bahia, 2015.
CLEARWATER, David. What defines video game genre? Thinking about genre study after
the great divide. Loading, 5(8), 4-28, 2011.
CLYNES, Manfred & KLINE, Nathan. Cyborgs and Space. In: Astronautics. Setembro,
1960.
CLUA, Esteban. Desenvolvimento de jogos 3D. In: MOITA, Filomena et al (orgs). Jogos
eletrônicos: construindo novas trilhas. Campina Grande: EDUEP, 2007.
CLUA, Esteban. Como funciona um game 3-D?. In: BOBANY, Arthur. Videogame Arte.
Teresópolis: Novas Ideias, 2008.
COLI, Jorge. O que é arte. 15 ed. São Paulo: Brasiliense, 2008.
COLLINS, Karen. Game Sound: an introduction to the history, theory, and practice of video
game music and sound design. Cambridge: MIT Press, 2008.
CONSTANTINO, Rodrigo. Egoísmo Racional: O individualismo de Ayn Rand. Rio de
Janeiro: Documenta Histórica, 2007.
CORNELIUSSEN, Hilde & RETTBERG, Jill. Digital culture, play and identity: A World of
Warcraft reader. New York: MIT Press, 2008.
COSTA JUNIOR, José. O poder do Irreal. Um estudo sobre o potencial cognitivo da ficção.
Dissertação (Mestrado em filosofia). Universidade Federal de Ouro Preto, 2011.
CRAWFORD, Chris. The Art of Computer Game Design. Berkeley: McGraw-Hill, 1984.

181

CRAWFORD, Chris. Chris Crawford on Game Design. Boston: New Riders, 2003.
CSÍKSZENTMIHÁLYI, Mihály. Flow: the psychology of optimal experience. New York:
Harper & Row, 1990.
CUDDY, Luke. BioShock and Philosophy: Irrational game, rational book. Chichester: John
Wiley & Sons, 2015.
CURRIE, Gregory. The Nature of Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
CURRIE, Gregory. 1995. Imagination and Simulation: Aesthetics Meets Cognitive Science.
In: Stone, A & Davies, M. (orgs). Mental Simulation: Evaluations and Applications. Oxford:
Blackwell, 1995.
CURRIE, Gregory. Ficções Visuais. In: RAMOS, Fernão (org.). Teoria Contemporânea do
Cinema. Pós-Estruturalismo e Filosofia Analítica. São Paulo: SENAC, 2005.
DA LUZ, Alan. Remediação e Videogames. In: Revista ÍCONE, PPGCOM/UFPE, v. 12, n.
1, 2010. Disponível em: http://bit.ly/1iGmkg9
DAVIES, Stephen. The Cluster Theory of Art. British Journal of Aesthetics 44: 297–300,
2004.
DAVIES, Stephen et al. A Companion to Aesthetics. Malden: Wiley-Blackwell, 2009.
DEWEY, John. Arte como Experiência. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
DOLEŽEL, Lubomír. Occidental Poetics: Tradition and Progress. Lincoln: University of
Nebraska, 1990.
DREYFUS, Hubert. A Phenomenology of Skill Acquisition as the basis for a Merleau-Pontian
Nonrepresentationalist Cognitive Science. Universidade da Califórnia, 1986. Disponível em:
<http://bit.ly/1QzZ7rM>
DUFLO, Colas. O Jogo: de Pascal a Schiller. Porto Alegre: Artmed, 1999.
DUTTON, Denis. But They Don’t Have Our Concept of Art. In: Carroll, N. Theories of Art
Today. Madison: University of Wisconsin Press, 2000.
DUTTON, Denis. Aesthetic Universals. In: Gaut, B. & Lopes, D. The Routledge Companion
to Aesthetics. New York: Routledge, 2001.
DUTTON, Denis. A Naturalist Definition of Art. Journal of Aesthetics and Art Criticism, 64:
367–377, 2006.
DUTTON, Denis. Arte e Instinto. Lisboa: Temas & Debates, 2010.
ECO, Umberto. Obra aberta: Forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. São
Paulo: Perspectiva, 1976.

182

ECO, Umberto. Lector in fabula: A cooperação interpretativa nos textos narrativos. São
Paulo: Perspectiva, 1979.
ECO, Umberto. A definição da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1981.
ECO, Umberto. Seis passeios no bosque da ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
ECO, Umberto. Os limites da interpretação. São Paulo: Perspectiva, 2000.
ECO, Umberto. Interpretação e superinterpretação. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
ELIAS, George et al. Characteristics of games. Cambridge: MIT press, 2012.
ENGELMANN, Jaqueline. Teoria da Definição. Das definições reais às definições
predicativas. Tese (Doutorado em Filosofia). PUC-Rio, 2006.
EGENFEKDT-NIELSEN, Simon et al. Understanding Video Games. London: Routledge,
2008.
FALCÃO, Thiago. Uma incursão sobre as estruturas comunicacionais em mundos
virtuais: estudo sobre a mediação dos diálogos pela figura do jogo. Dissertação (Mestrado em
Comunicação e Culturas Contemporâneas). Universidade Federal da Bahia, 2010.
FALCÃO, Thiago. Não humanos em Jogo. Agência e Prescrição em World of Warcraft.
Tese (Doutorado em Comunicação e Cultura Contemporâneas). Universidade Federal da
Bahia, 2014.
FELINTO, Erick & ANDRADE, Vinícios. A vida dos objetos: um diálogo com o pensamento
da materialidade da comunicação. In: Contemporânea. Revista de Comunicação e Cultura
3.1, 2009.
FERNANDES, Isabela. Hýbris e transgressão na mitologia do herói grego. In: EYLER, Flávia
& FERNANDES, Isabela. (Org.). A Vida, a Morte e as Paixões no Mundo Antigo: Novas
Perspectivas. Rio de Janeiro: Editora Cassará, 2012.
FERNÁNDEZ-VARA, Clara. The tribulations of adventure games: Integrating story into
simulation through performance. Tese (Doutorado em Filosofia). Georgia Institute of
Technology, 2009.
FERNÁNDEZ-VARA, Clara. Introduction to Game Analysis. New York: Routledge, 2014.
FERREIRA, Elaine. A katharsis como clarificação intelectual na Poética de Aristóteles.
Dissertação (Mestrado em Filosofia). Programa de Pós-graduação em Filosofia da Pontifícia
Católica do Rio de Janeiro, 2008.
FERREIRA, Emmanoel. Realismo estético e videogames: relações entre representação e
experiência na atividade videolúdica. Revista PRISMA.com, n. 10, 2010.

183

FERREIRA, Emmanoel. Indie Games: por uma investigação das potências de afecção dos
jogos eletrônicos. Tese (Doutorado em Comunicação e Cultura). Universidade Federal do Rio
de Janeiro – UFRJ, Escola de Comunicação – ECO, 2013.
FINE, Gary Alan. Shared Fantasy: Role-Playing Games as Social Worlds. Chicago:
University of Chicago, 1983.
FOLEY, John. A Companion to Ancient Epic. Oxford: Blackwell Publishing, 2005.
FRASCA, Gonzalo. Simulation versus Representation (2001a). Disponível em:
http://tinyurl.com/y96hzd6.
FRASCA, Gonzalo. Videogames of the opressed: videogames as a means for critical
thinking and debate. Dissertação (Mestrado em Design de Informação e Tecnologia). Georgia
Institute of Technology, 2001b.
FRASCA, Gonzalo. Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology. In: Wolf, Mark J.
& Perron, Bernard. The videogame theory reader. New York: Routledge, 2003.
FRIEDMAN, Ted. Making Sense of Software: Computer Games as Interactive Textuality,
2002. Disponível em: <http://bit.ly/1XsxClT>
FULLERTON, Tracy. Game design workshop: a playcentric approach to creating innovative
games. New York: Elsevier, 2008.
GALLOWAY, Alexander. Gaming: Essays on Algorithmic Culture. Minneapolis: University
of Minnesota, 2006.
GAUDREAULT, André & JOST, François. El relato cinematográfico: Cine y narratología.
Buenos Aires: Paidós, 1995.
GAUT, Berys. Art as a Cluster Concept. In: Carroll, N. Theories of Art Today. Madison:
University of Wisconsin Press, 2000.
GAUT, Berys & LOPES, Dominic. The Routledge Companion to Aesthetics. New York:
Routledge, 2001.
GAUT, Berys. Art, Emotion, and Ethics. Oxford: Oxford University Press, 2007.
GENETTE, Gérard. Narrative Discourse: an Essay on Method. Ithaca: Cornell, 1980.
GENETTE, Gerard. Introdução ao arquitexto. Lisboa: Vega, 1986.
GENETTE, Gérard. Paratexts: Thresholds of interpretation. Vol. 20. Cambridge University
Press, 1997.
GENVO, Sébastien. Introduction aux enjeux artistiques et culturels des jeux vidéo. Paris:
L'Harmattan, 2003.

184

GIBBONS, William. Wrap Your Troubles in Dreams: Popular Music, Narrative, and
Dystopia in BioShock. In: Game Studies Volume 11, issue 3, dezembro de 2011. Disponível
em: <http://bit.ly/1GcIzF0>
GIBSON, James. The Ecological Approach to Visual Perception. New York: Taylor &
Francis, 1986.
GIDDINGS, Seth. Walkthrought: videogames and tecnocultural form. Tese (Doutorado em
Filosofia) – University of the West of England, Bristol, 2006.
GILSON, Éttiene. Introdução às artes do belo. O que é filosofar sobre a arte?. São Paulo: É
Realizações, 2010.
GINGOLD, Chaim. Miniature Gardens & Magic Crayons: Games, Spaces, & Worlds.
Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação, Design & Tecnologia) - School of
Literature, Communication and Culture, Georgia Institute of Technology, Atlanta, 2003.
GLUSBERG, Jorge. A Arte da Performance. São Paulo: Perspectiva, 2003.
GOODMAN, Nelson. Ways of worldmaking. Vol. 51. Cambridge: Hackett Publishing, 1978.
GOODMAN, Nelson. Linguagens da Arte. Lisboa: Gradiva, 2006.
GOMBRICH, Ernst. A verdade e o estereótipo. In: WOODFIELD, Richard. Gombrich
essencial: textos selecionados sobre arte e cultura. Porto Alegre: Bookman, 2012.
GOMES, Wilson. Estratégias de produção do encanto. Textos de cultura e comunicação: O
alcance contemporâneo da Poética de Aristóteles, Salvador, n.35, pp. 99-125, 1996.
GOMES, Wilson. La poética del cine y la cuestión del método en el análisis fílmico.
Significação, Curitiba, v.21, n.1, pp. 85-106, 2004a.
GOMES, Wilson. Princípios da poética (com ênfase na poética do cinema). In: PEREIRA,
M.; GOMES, R.C.; FIGUEIREDO, V.L.F. (Orgs.). Comunicação, representação e práticas
sociais. Rio de Janeiro: PUC-Rio, pp. 93-125, 2004b.
GRANT, Barry. Film Genre Reader. Austin: University of Texas Press, 1988.
GRANT, Barry. Film Genre: From Iconography to Ideology. London: Wallflower Press,
2007.
GRAU, Oliver. Virtual Art: from illusion to immersion. Cambridge: MIT press, 2004.
GRODAL, Torben. Stories for Eye, Ear, and Muscles: Video Games, Media, and Embodied
experiences. In: WOLF, Mark & PERRON, Bernard. The videogame theory reader. New
York: Routledge, 2003.
GUESS, Gerald & SERAPHIM, Zane. God of War. Prima Official Game Guide. Roseville:
Prima Games, 2005.

185

GUIMARÃES, Cesar et al. Comunicação e experiência estética. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2006.
GUMBRECHT, Hans. Elogio da beleza atlética. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
GUMBRECHT, Hans. Produção de presença: o que o sentido não consegue transmitir. Rio
de Janeiro: Contraponto, 2010.
HAMARI, Juho & ERANTI, Veikko. Framework for designing and evaluating game
achievements. In: Proceedings of DiGRA Think Design Play, September 14-17, 2011.
Disponível em: http://bit.ly/2daaL2m
HEBECHE, Luiz. Não pense, veja! Sobre a noção de semelhanças de família em
Wittgenstein. Veritas. Porto Alegre, v. 48, p. 31-58, 2003.
HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo (Vols. 1-2). Petrópolis: Vozes, 1989.
HIGINO, Caio. Fábulas mitológicas. Madrid: Alianza, 2009.
HOWARD, Jeff. Quests: Design, Theory, and History in Games and Narratives.
Massachusetts: A. K. Peters, 2008.
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva,
1971.
HUNICKE, Robin et al. MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. In:
Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI. Vol. 4. 2004. Disponível
em: http://bit.ly/1nEo61r
JAEGER, Werner. Paidéia – A formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
JÄRVINEN, Aki. Halo and the Anatomy of the FPS. In: Game Studies, vol.2, issue 1, 2002.
Disponível em: http://gamestudies.org/0102/jarvinen/
JÄRVINEN, Aki. Games Without Frontiers: theories and methods for game studies and
design. Tese (Doutorado em Cultura Mediática). University of Tampere, 2007.
JAUSS, Hans. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1979.
JAUSS, Hans. A história da literatura como provocação à teoria literária. São Paulo:
Ática, 1994.
JENKINS, Henry. A Arte Emergente. Folha de São Paulo, São Paulo, 14 jan. 2001. p. 2-3.
JIMÉNEZ, Marc. O que é estética? São Leopoldo: Editora Unisinos, 1999.
JOHNSON, Steven. Cultura da Interface. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

186

JUUL, Jasper. Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds. Versão
Kindle. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2005.
KANT, Immanuel. Antropologia de um ponto de vista pragmático. São Paulo: Iluminuras,
2006.
KANT, Immanuel. Critica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Florence Universitária,
2012.
KARHULAHTI, Veli-Matti. Mechanic/Aesthetic Videogame Genres: Adventure and
Adventure. In: Proceedings of the 15th International Mindtrek Conference, pp. 71-74. A.
Lugmayr et al. (Eds.). ACM: New York, 2011.
KARHULAHTI, Veli-Matti. Videogame as Avant-garde: Secluded Rhematic Expression. In:
Mitgutsch, K. et al (eds.). Context Matters! Exploring and Reframing Games in Context.
Vienna: New Academic Press, 2013.
KENT, Steven. The Ultimate History of Video Games: From Pong to Pokemon. Rocklin:
Three Rivers, 2001.
KING, Katherine. Ancient Epic. Oxford: Blackwell Publishing, 2009.
KING, Geoff & KRZYWINSKA, Tanya. ScreenPlay. cinema/videogames/interfaces.
London: Wallflower Press, 2012.
KIRKPATRICK, Graeme. Aesthetic Theory and the Video Game. New York: Manchester
University Press, 2011.
KLEVJER, Rune. Computer Game Aesthetics and Media Studies. Artigo apresentado no 15th
Nordic Conference on Media and Communication Research. Reykjavik, 2001.
KLEVJER, Rune. What is the Avatar? Fiction and Embodiment in Avatar-Based
Singleplayer Computer. Tese (Doutorado em Ciência da Informação e Estudos Mediáticos).
Universidade de Bergen, 2006.
KLEVJER, Rune. Enter the Avatar. The phenomenology of prosthetic telepresence in
computer games. In: SAGENG, John. et al. The Philosophy of Computer Games. New York:
Springer, 2012.
KOSTER, Ralph. Theory of Fun for Videogames. Califórnia: McGraw Hill/Osborn, 2003.
KRAUS, Gèrard. Video Games: Platforms, Programmes, and Players. In: CREEBER, Glen
& MARTIN, Royston. Digital Cultures: Understanding New Media. New York: Open UP,
2010.
KREMERS, Rudolf. Level Design. Concept, Theory, & Practice. Massachusetts: A K Peters,
2009.
KUNZRU, Hari. Genealogia Ciborgue. In: SILVA, Tomaz Tadeu da. Antropologia do
ciborgue – as vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

187

LAHTI, Martti. As We Become Machines: Corporealized Pleasures in Video Games. In:
WOLF, Mark & PERRON, Bernard. The videogame theory reader. New York: Routledge,
2003.
LAMARQUE, Peter. How can we Fear and Pity Fictions? In: Britsh Journal of Aesthetics.
Vol. XI, 1981.
LAMARQUE, Peter. Fictional Points of View. Ithaca: Cornell University Press, 1996.
LAMARQUE, Peter & Olsen, Sloan. Truth, Fiction and Literature. Oxford: Clarendon
Press, 1994.
LAMARQUE, Peter & Olsen, Sloan. Filosofia da Literatura: Prazer reestabelecido. In:
KIVY, Peter. Estética. Fundamentos e Questões de Filosofia da Arte. São Paulo: Paulus,
2008.
LAUREL, Brenda. Computers as theatre. Reading: Addison-Wesley, 1993.
LAUTEREN, Georg. Pleasures of the Playable Text: Towards an Aesthetic Theory of
Computer Games. In: Computer Games and Digital Cultures Conference. Tampere
University Press, 2002.
LEBLANC, Marc. Tools for Creating Dramatic Game Dynamics. In: SALEN, Katie &
ZIMMERMAN, Eric. The Game Design Reader: a rules of play anthology. Cambridge: MIT
Press, 2005.
LEIBNIZ, Gottfried. Drôle de pensée. In: DUFLO, Colas. O Jogo: de Pascal a Schiller. Porto
Alegre: Artmed, 1999.
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática.
São Paulo: Ed 34, 1993.
LÉVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Ed 34, 1996.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed 34, 1999.
LIESEN, Maurício. Games, heterotopias e experiência estética. In: VII Symposium on
Computer Games and Digital Entertainment – SBGames, 2008, Belo Horizonte. Track:
Games and Culture. Belo Horizonte: Sociedade Brasileira de Computação (SBC), 2008.
LOPES, Dominic. The Ontology of Interactive Art. In: Journal of Aesthetic Education,
35(4): 65–81. 2001
LOPES, Dominic. Digital Art. In: Floridi, L. The Blackwell Guide to the Philosophy of
Computing and Information. Oxford: Blackwell, 2003.
LOPES, Dominic. A Philosophy of Computer Art. London: Routledge, 2009.
MACKAY, Daniel. The Fantasy Role-Playing Game: a new performing art. North Carolina:
McFarland, 2001.

188

MAKING OF... God of War. Revista Edge. N. 5, outubro. São Paulo: Europa, 2009. pp. 8083.
MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Massachusetts: MIT Press, 2001.
MÄYRÄ, Frans. Introduction to Game Studies. Games in Culture. London: Sage
Publications, 2008.
MCLEISH, Kenneth. Aristóteles. São Paulo: UNESP, 2000.
MENDONÇA, Carlos & FREITAS, Felipe. A experiência singular dos jogos digitais: o vídeo
game em suas potencialidades estéticas. In: Intexto. Porto Alegre, UFRGS, v.02, n.25, p.
147-164, dez. 2011.
MENDONÇA, Carlos & FREITAS, Felipe. Do Realismo Ilusório aos Mundos Ficcionais
Incoerentes. Um esforço de definição das particularidades do vídeo game. In: Revista
ECOPós. Imaginando o Real: novos realismos. Rio de Janeiro: UFRJ, v.15, n.03, p. 108-127,
2012.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes,
1994.
MERLEAU-PONTY, Maurice. O Visível e o invisível. São Paulo: Perspectiva, 2005.
MERLEAU-PONTY, Maurice. A estrutura do comportamento. São Paulo: Martins Fontes,
2006.
MESKIN, Aaron & ROBSON, Jon. Work Worlds and Game Worlds in Videogames. In: The
Philosophy of Computer Games Conference, Oslo. 2009. Disponível em:
<http://bit.ly/1KreLzT>
MILLINGTON, Ian & FUNGE, John. Artificial intelligence for games. New York: Elsevier,
2009.
MIYAZAWA, Pablo. Jordan Mechner. Muito além de karateka e Prince of Persia: a fabulosa
história de um incansável revolucionário dos games. Old!Gamer. N. 2, novembro. São Paulo:
Europa, 2009. pp. 9-11.
MOINE, Raphaëlle. Cinema Genre. Oxford: Wiley-Blackwell, 2008.
MOLINA, Suely. Ciborgue: a mente estendida de Andy Clark. Dissertação (Mestrado em
Filosofia) – Universidade Federal de São Carlos, 2007.
MONFORT, Nick. Twisty Little Passages: An Approach to Interactive Fiction. Cambridge:
MIT Press, 2003.
MONCLAR, Valverde. Estética da Comunicação – sentido, forma e valor nas cenas da
cultura. Salvador: Quarteto, 2007.

189

MÜLLER, Eduardo. Os conceitos estético-visuais dos jogos digitais. Dissertação (Mestrado
em Comunicação Social) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, 2011.
MURRAY, Janet H. Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço. São Paulo:
Itaú Cultural: Unesp, 2003.
MYERS, David. Computer Game Genres. In: Play and Culture, issue 3, pp.286-301, 1990.
MYERS, David. The aesthetics of the anti-aesthetics. In: Proceedings: The Aesthetics of Play
Conference. University of Bergen: Bergen, 2005. Disponível em:
http://www.aestheticsofplay.org/myers.php
NEALE, Steve. Genre and Hollywood. New York and London: Routledge, 2000.
NEALE, Steve. Action-Adventure as Hollywood Genre. In: TASKER, Yvonne (ed.). Action
and Adventure Cinema. London: Routledge, 2004.
NELIS, Joseph. The Ludic and the Narrative in BioShock: A Case Study Examining the
Place of Video Games in Academia. Dissertação (Mestrado em Artes). Universidade da
Pensilvânia, 2013.
NEWMAN, James. Videogames. London: Routledge, 2004.
NIEDENTHAL, Simon. Complicated Shadows: The Aesthetic Significance of Simulated
Illumination in Digital Games. Tese (Doutorado em Design de Interação). Blekinge Technical
University, 2008.
NIEDENTHAL, Simon. What We Talk About When We Talk About Game Aesthetics.
Proceedings of the Digital Games Research Association (DiGRA) conference. London,
2009.
NITSCHE, Michael. Video game spaces. Image, play, and structure in 3D worlds.
Massachusetts: MIT Press, 2008.
NOGUEIRA, Luís. Violência e cinema: monstros, soberanos, ícones e medos. Covilhã:
Universidade Beira Interior, 2002.
NORMAN, Donald. O Design do Dia-a-Dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de games. São Paulo: Cengage Learning, 2010.
OLIVEIRAS, Elena. Estética. La cuestión del arte. Buenos Aires: Emecé, 2007.
PAREYSON, Luigi. Estética: Teoria da Formatividade. Petrópolis: Vozes, 1993.
PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
PARLETT, David. A History of Card Games. Oxford University Press, 1991.

190

PASCAL, Blaise. Pensamentos. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2005.
PERRON, Bernard et al. The Methodological Questions in Interactive Film Studies. New
Review of Film & Television Studies, Décembre 2008, Vol. 6 No. 3, p. 233-252.
PERRON, Bernard. Horror Video Games: Essays on the Fusion of Fear and Play. Edição
Kindle. Jefferson: McFarland & Company, 2009.
PHAN, Mikki. "Video gaming trends: Violent, action/adventure games are most popular".
Usability News 13 (2011). Disponível em: <http://bit.ly/1JTkwHX>
PIACENTINI, Mauricio. Jogo eletrônico, flow e cognição. Dissertação (Mestrado em
Tecnologias da Inteligência e Design Digital). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
2011.
PINCHBECK, Dan. Shock, Horror: First- Person Gaming, Horror, and the Art of Ludic
Manipulation. In: PERRON, Bernard. Horror Video Games: Essays on the Fusion of Fear
and Play. Edição Kindle. Jefferson: McFarland & Company, 2009.
PINCHBECK, Dan. Doom: Scarydarkfast. Michigan: The University of Michigan Press,
2013.
PINHEIRO, Cristiano. Apontamentos para uma aproximação entre jogos digitais e
comunicação. Tese (Doutorado em Comunicação Social). Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul, 2007.
PLANELLS de la MAZA, Antônio. La emergencia de los Game Studies como disciplina
propia: investigando el videojuego desde las metodologías de la Comunicación. Historia y
Comunicación Social. Vol. 18. pp. 519-528, 2013.
PLATÃO. Mênon. Rio de Janeiro: PUC Rio, 2001.
POINTON, Collin. Bioshock`s Meta-Narrative. What Bioshock Teaches the Gamer about
Gaming. In: CUDDY, Luke. BioShock and Philosophy: Irrational game, rational book.
Chichester: John Wiley & Sons, 2015.
PRINCE, Gerald. A Dictionary of Narratology. Lincoln: University of Nebraska, 1987.
PROPP, Vladimir. Morfologia do conto maravilhoso. Rio de Janeiro: Forense-Universitária,
1984.
RAND, Ayn. A Revolta de Atlas. Rio de Janeiro: Sextante, 2010.
RETONDAR, Jeferson José. Teoria do jogo: a dimensão lúdica da existência humana. Rio de
Janeiro: Vozes, 2007.
RIBEIRO, Glória Maria. Existência, jogo e pensamento. In: Estudos Filosóficos. Número 1,
2008. Disponível em: <http://bit.ly/1LQvPCI>.
RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa. Campinas: Papirus, 1995.

191

ROGERS, Scott. Level Up! The Guide to Great Video Game Design. Chichester: Wiley,
2010.
ROLLING, Andrew & ADAMS, Ernest. Andrew Rollings and Ernest Adams on Game
Design. Indianapolis: New Riders Publishing, 2003.
ROSE, Jason. The Value of Art in Bioshock. Any Rand, Emotion, and Choice. In: CUDDY,
Luke. BioShock and Philosophy: Irrational game, rational book. Chichester: John Wiley &
Sons, 2015.
ROSE, Mike. 250 Indie Games You Must Play. London: CRC Press, 2011.
ROSENFELD, Anatol. O teatro épico. São Paulo: Perspectiva, 1985.
SALEN, Katie & ZIMMERMAN, Eric. Rules of Play: Game Design Fundamentals.
Cambridge: MIT Press, 2003.
SALEN, Katie & ZIMMERMAN, Eric. The Game Design Reader: a rules of play anthology.
Cambridge: MIT Press, 2005.
SALES, Francisco de. Filotéia ou Introdução à vida devota. Petrópolis: Vozes, 2009.
SANTAELLA, Lúcia. Estética: de Platão a Pierce. São Paulo: Experimento, 1994.
SANTAELLA, Lúcia. Cultura das mídias. São Paulo: Experimento, 1996.
SANTAELLA, Lúcia. Cultura e artes do pós-humano. Da cultura da mídias à cibercultura.
São Paulo: Paulus, 2003.
SANTAELLA, Lúcia. Corpo e Comunicação: sintoma da cultura. São Paulo: Paulus, 2004.
SANTAELLA, Lúcia & ARANTES, Priscila. Estéticas Tecnológicas. Novos modos de
sentir. São Paulo: EDUC, 2008.
SANTAELLA, Lúcia & FEITOSA, Mirna. Mapa do Jogo. A diversidade cultural dos
Games. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
SCHECHNER, Richard. Between theater and anthropology. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 1985.
SCHELL, Jesse. A Arte de Game Design: o livro original. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
SCHILLER, Friedrich. Cartas sobre a educação estética da humanidade. São Paulo: EPU,
1991.
SCHÜTZE, Stephan. The Creation of an Audio Environment as Part of a Computer Game
World: The design for Jurassic Park - Operation Genesis on the XBOX™ as a broad concept
for surround installation creation. In: Organised Sound 8 (2):171-180, 2003.

192

SENRA, Franciny. O egoísmo e sua aplicação na teoria ética de Ayn Rand. In: Revista
Guairacá 27.1 (2013), pp. 61-83. Disponível em: <http://bit.ly/2iwLAt1>
SHNEIDERMAN, Ben. Direct Manipulation: A Step Beyond Programming Languages. In:
WARDRIP-FRUIN, Noah & MONFORT, Nick. The New Media Reader. Cambridge: The
MIT Press, 2003.
SICART, Miguel. Defining Game Mechanics. In: Game Studies 8, no. 2, 2008. Disponível
em: <http://bit.ly/1Hv4UJH>.
SICART, Miguel. The Ethics of Computer Games. Cambridge: The Massachusetts Institute
of Technology Press, 2009.
SIQUEIRA, Jean. Berys Gaut e a concepção agregativa de 'arte'. In: VIII Seminário dos
Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar. São Carlos/SP. Caderno de
Resumos. São Carlos/SP: PPGFIL - UFSCAR, p. 55-56, 2012.
SIQUEIRA, Jean. O desafio da escalabilidade à teoria estética e a compreensão do conceito
'arte' a partir do modelo wittgensteiniano de semelhanças de família. Revista TRAMA
Interdisciplinar, v. 5, p. 44-62, 2014.
SMUTS, Aaron. Are Video Games Art? In: Contemporary Aesthetics, 3. 2005a.
SMUTS, Aaron. Video Games and the Philosophy of Art. In: Aesthetics Online. 2005b.
Disponível em: http:// www.aesthetics-online.org/articles/. Acesso em: 19/08/2012.
SOARES, Thiago. A construção imagética dos videoclipes: canção, gêneros e performance
na análise de audiovisuais da cultura midiática. Tese (doutorado em comunicação). Salvador,
2009.
STEINBERG, Scott. Videogame marketing and PR. New York: IUniverse, 2007.
STRAW, Will. Systems of articulation, logics of change: communities and scenes in popular
music. In: Cultural Studies. Vol. 05, n. 03, 1991. Disponível em: < http://bit.ly/1EkHGcC>
SUDNOW, David. Pilgrim in the Microworld. Eye, Mind and the Essence of Video Skill.
New York: Warner Books, 1983.
TAKAHASHI, Dean. The Xbox 360 Uncloaked: The Real Story Behind Microsoft's NextGeneration Video Game Console. New York: Lulu, 2006.
TASKER, Yvonne (ed.). Action and Adventure Cinema. London: Routledge, 2004.
TAVARES, Otávio. O Palavrador e a relação humano-máquina a partir do conceito de hábito
merleau-pontiano. In: Polifonia, v. 22, p. 13-36, 2015.
TAVARES, Rogério. Videogames: Brinquedos do pós-humano. Tese (Doutorado em
Comunicação e Semiótica). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006.

193

TAVINOR, Grant. The Definition of Videogames. In: Contemporary Aesthetics, Volume 6,
2008.
TAVINOR, Grant. BioShock and the Art of Rapture. In: Philosophy and Literature, 33(1),
Abril 2009a.
TAVINOR, Grant. The Art of Videogames. Malden: Wiley Blackwell, 2009b.
TAVINOR, Grant. Videogames as Mass Art. In: Contemporary Aesthetics, Volume 11, 2011.
THOMAZ, Felippe. Gesto na Tela, Ação no Digital: Experiência Estética e Performance
Através das Materialidades de Games Touchscreen. In: Revista Contracampo 35.2, 2016.
TINWELL, Angela. The Uncanny Valley in Games and Animation. New York: CRC Press,
2014.
TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 1975.
TODOROV, Tzvetan. Los generos del discurso. Caracas: Monte Avila Editores, 1996.
TOMÁS, De Aquino. Suma teológica. São Paulo: Loyola, 2001.
TOOHEY, Peter. Reading Epic: An introduction to the ancient narratives. London:
Routledge, 1992.
VALÉRY, Paul. Primeira aula do curso de poética. In: Variedades. São Paulo: Iluminuras,
1999.
VALVERDE, Monclar. Estética da comunicação – sentido, forma e valor nas cenas da
cultura. Salvador: Quarteto, 2007.
VANNUCCHI, Hélia & PRADO, Gilberto. Discutindo o conceito de gameplay. Texto
Digital (UFSC), v. n. 2, p. 130-140, 2009.
VIDAL, Cristiane et al. Pesquisas em games: ideias, projetos e trabalhos. Florianópolis:
UFSC/LLE/CCE, 2013.
WALSH, Doug. BioShock: Signature Series Guide. Indianápolis: DK Publishing, 2007.
WALTON, Kendall. Mimesis as Make-Believe. Cambridge: Harvard University Press, 1990.
WARDRIP-FRUIN, Noah & MONFORT, Nick. The New Media Reader. Cambridge: The
MIT Press, 2003.
WARK, McKenzie. Gamer Theory. Cambridge: Harvard University, 2007.
WEISE, Matthew. The Rules of Horror: Procedural Adaptation in Clock Tower, Resident
Evil and Dead Rising. In: PERRON, Bernard. Horror Video Games: Essays on the Fusion of
Fear and Play. Jefferson: Macfar-land, 2009.

194

WEITZ, Morris. The role of theory in aesthetics. The Journal of Aesthetics and Art
Criticism, v. 15, n. 1, p. 27 35, 1956.
WHALEN, Zach. Game/Genre: A critique of generic formulas in video games in the context
of ‘the real.’ Works and Days, 22(43/44), 2004.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
WOLF, Mark. The Medium of the Video game. Edição Kindle. Austin: University of Texas,
2001.
WOLF, Mark. The Video Game Explosion: A History from PONG to PlayStation and
Beyond. Westport: Greenwood, 2007.
WOLF, Mark. Myst and Riven: The World of the D'ni. Michigan: University of Michigan
Press, 2011.
WOLF, Mark & PERRON, Bernard. The videogame theory reader. New York: Routledge,
2003.
WOLF, Mark & PERRON, Bernard. The Routledge Companion to Video Game Studies.
New York: Routledge, 2014.
WOODS, Stewart. Eurogames. The Design, Culture and Play of Modern European Board
Games. London: McFarlane & Company, 2012.
ZAGALO, Nelson. Convergência entre o Cinema e a Realidade Virtual. Tese (Doutorado
em Comunicação e Arte). Universidade de Aveiro, 2007.

