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m arte narrativa 
Além da trilha, que muda confor-
me o "humor" dos monstros, ângu-
los de câmera, como o contraplon-
gê [a câmera nos faz ver objetos a 
partir de baixo], dão uma dimensão 
ainda mais assustadora aos gigantes, 
aumentando a sensação de fragilida-
de do jogador. 

Dissociação 
A influência do cinema, no entan-

to, cada vez mais para por aí ou se re-
duz a cada lançamento do mercado. 
Para o crítico de cinema Sérgio Rizzo, 
colunista de Língua, embora a lingua-
gem dos jogos tenha um pé na do ci-
nema, as duas linguagens têm finali-
dades tão diferentes que a ideia de de-
pendência já não tem significado. 

- Os games nasceram com base 
na linguagem audiovisual criada e 
desenvolvida pelo cinema. Na ba-
se, seria o mesmo modelo narrativo. 
Não por acaso, o desenvolvimento 
do universo dos games os conduziu 
a algo "que parece cinema", como 
se costuma dizer. Mas a natureza do 
que leva alguém a dedicar horas a 
um game é bem distinta daquela 
que leva outra pessoa, e até a mes-
ma adepta dos games, a uma sala de 
cinema, à TV ou ao computador, pa-
ra ver um filme - afirma. 

O que se observa hoje é que os 
jogos que copiam demais o padrão 
narrativo cinematográfico resultam 
em narrativas monótonas. E o caso 
de Metal Gear Solid, uma franquia 
de espionagem iniciada em 1998, 



em que o personagem-jogador de-
ve infiltrar-se em territorio inimi-
go sem ser notado. 

- O Metal Gear Solid é pratica-
mente um filme com pequenas fases 
jogáveis entre uma cena e outra. E a 
maioria delas é ruim. Tomb Raider, 
da personagem Lara Croft, também 
é cinema péssimo, cafona - critica 
Renata Gomes, para quem as chama-
das cutscenes [cenas não jogáveis que 
complementam a narrativa e contex-
tualizam a ação] são "canceladas" pe-
la maioria dos jogadores. 

A linguagem excessivamente 
calcada no cinema denuncia a ten-
dência entre os jogos de privilegiar 
o enredo ou história em detrimento 
da "jogabilidade" (dinâmica e flui-
dez do jogo). O termo "jogabilida-
de" vem das palavras inglesas game-
play e playability. Sua tradução, po-
rém, perde a dimensão expressa por 
play, que sugere um elemento lúdico 
("atuação") comum às narrativas, o 
famoso "faz de conta". 

Virada 
A autossuficiên-

cia e o sucesso co-
mercial dos games 
começam a virar o 
jogo ante a influên-
cia cinematográfica. 
Fãs de jogos eletrôni-
cos já devem ter no-
tado que elementos 
narrativos consagra-
dos pelo videoga-
me - movimentos 
de câmera, jargões 
e aspectos da dire-
ção de arte - têm 
sido aprove i tados 
pelo cinema. 

No filme Príncipe da Pérsia: As 
Areias do Tempo (2010), ele mesmo 
adaptação de um game, um dos temas 
principais é a passagem do tempo, 
materializada na obra do diretor Mi-
ke Newell por uma adaga que dá ao 
portador o poder de voltar ao passa-
do e desfazer atos indesejáveis, o que 
não é outra coisa senão uma metáfora 
do continue, a "segunda chance" que 
a maioria dos jogos eletrônicos ofere-
ce aos jogadores que fracassam. 

Influências 
Em 300 (2006), dirigido por 

Zack Snyder, o crítico Kléber Men-
donça Filho, do site Cinemasco-
pio, também identificou uma lin-
guagem semelhante à dos videoga-
mes, expressa pela superação pro-
gressiva de fases e chefões. A certa 
altura, os personagens movendo-se 
lateralmente à distância remontam 
ao movimento side-scroller, carac-
terístico dos videogames. O mesmo 
se dá no filme sul-coreano Old Boy 
(2003), numa cena de briga acom-
panhada lateralmente ao longo do 
corredor de um hotel, no melhor 

estilo dos jogos de luta. Não 
podemos nos esquecer da 
visão em primeira pes-
soa, que se passa a certa 
altura do filme Elefante 
(2003), de Gus Van Sant, 
que confessou ter se ins-

pirado em jogos de tiro 
[first-person shooter, 
do qual Half Life 2 é o 
maior exemplo]. 

Entre os jogos ele-
trônicos, mesmo obras 
não estritamente fabu-
listas trabalham sobre 

uma base narrativa co-
mum. Ainda que Tetrís -

um jogo composto por peças que 
se encaixam feito um quebra-cabeça 
- não apresente nenhum elemen-

to narrativo clássico, a maioria dos 
jogos recorre às formas tradicionais 
de contar uma história para confe-
rir algum "molho" à ação. 

"Procedimental" 
Para o escritor Daniel Galera, au-

tor de Até o Dia em que o Cão Mor-
reu (2007) e da graphic novel Cacha-
lote (2010), ambos pela Companhia 
das Letras, o enredo desempenha um 
papel importantíssimo nos games. 
Galera não vê uma história "no sen-
tido clássico da palavra" em jogos co-
mo Tetris, por exemplo, mas sim uma 
narrativa "procedimental". 

- A maioria dos bons jogos apre-
senta bons personagens e histórias 
complexas e envolventes. Porém, o 
enredo não é essencial. Não há jogo 
que seja exclusivamente enredo, e jo-
gos com bom enredo e jogabilidade 
deficiente tendem a ser pouco inte-
ressantes. Há inúmeros jogos extraor-
dinários com pouco ou nenhum tra-
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ço de enredo. Tetrís e Flower, mesmo 
sem enredo, são imersivos. Não con-
tam uma história no sentido clássico, 
mas apresentam a narrativa no senti-
do procedimental - afirma Galera. 

Em linhas gerais, a narrativa pro-
cedimental - ou "emergente" - cor-
responderia ás regras do jogo, aos 
procedimentos que o game demanda 
em relação ao jogador para que este 
alcance seu objetivo. Tal modalida-
de narrativa, diferentemente da tra-
dicional, está ligada à programação 
do jogo - ao chamado "algoritmo" 

- e às decisões tomadas pelo jogador 
— ir para a direita em vez da esquer-
da, abrir uma porta ou deixar de su-
bir as escadas, derrubar uma parede 
para chegar ao tesouro etc. 

— O algoritmo é o "como fazer" dos 
videogames. Corretamente articula-
do com o enredo e os recursos par-
ticipativos, com o joystick e outros 
dispositivos, é o principal elemento 
narrativo de um jogo. Falando mui-

to grosseiramente, a narrativa de Su-
per Mario Bros é menos "derrotar o 
Bowser para salvar a princesa seqües-
trada" e mais "saltar buracos e plata-
formas e pular em cima de inimigos de 
uma certa forma até cumprir todas as 
etapas". O enredo é um pretexto pa-
ra que o jogador execute o algoritmo 
dentro de regras definidas, que preci-
sam ser interpretadas, dominadas e 
aplicadas - explica Galera. 

Enredo x algoritmo 
O escritor ressalta que para criar 

um jogo emocionante é preciso uma 
sofisticação narrativa que vá além 
da descrição "esquemática" de que 
se valeu para explicar o conceito da 
narrativa procedimental. O game 
Half Life 2 (da Valve), por exem-
plo, mantém boa parte de seu en-
redo oculto do jogador, que só vai 
fazendo sentido à medida que este 
interage com os recursos oferecidos 
pelo game. Seria justamente dessa 

interação, dessa intersecção entre o 
fator "lúdico" do enredo e as regras 
estabelecidas pela "programação" do 
jogo (algoritmo) que adviria a lin-
guagem única dos games, baseada 
na interatividade. 

- Qualquer jogador de Half Life 
2 sabe qual é a sensação e o enredo 
do jogo, mas peça a ele para resumir 
verbalmente toda a história do que 
jogou e ele terá dificuldades. A his-
tória está no próprio ato de jogar -
afirma o escritor. 

F i m do joystick? 

Partindo da premissa de que o 
próprio ato de jogar constitui-se 
uma narrativa, o console Wii, lan-
çado em 2001 pela Nintendo, re-
volucionou a interação do jogador 
com o jogo por meio de uma interfa-
ce que recorre à chamada "realidade 
virtual". Ao enveredar pelo aperfei-
çoamento dos joysticks, em vez de 
sofisticar apenas a história, o Wii 
tornou a experiência de jogar mais 
democrática, despertando o interes-
se de pessoas que até então eram in-
capazes de decorar todos os botões 
e comandos de jogos feitos para o 
Playstation, por exemplo. 

A evolução que o videogame da 
Nintendo representou abriu caminho 
para outros sistemas, como o Kinect. 
Previsto para chegar ao Brasil até o 
fim do ano, o Kinect permitirá aos jo-
gadores do Xbox 360 (Microsoft) co-
mandar os personagens por meio da 
voz e de movimentos corporais. 

- Neste momento, temos dois ni-
chos: um de jogos bem simples, nulos 
narrativamente, como os do Wii, que 
são bem sociais e podem ser jogados 
por várias pessoas ao mesmo tempo; 
e outro nicho, ligado a consoles co-



mo o Xbox e o Playstation, que ain-
da têm o arcaico joystick, mas apre-
sentam uma trama mais complexa -
afirma Renata Gomes, que vê com 
entusiasmo a "socialização" propor-
cionada pelos jogos do Wii. 

Daniel Galera, em contrapartida, 
nutre certa desconfiança em relação 
aos métodos de controle que procuram 
naturalizar a interação do jogador. 

- O afastamento que o joystick 
gera é benéfico para a narrativa dos 
jogos. Apertar um botão para saltar 
pode ser bem mais imersivo do que 
saltar de fato no meio da sala para 
que um sensor capte nosso movimen-
to e o transmita para a tela - defende 
Galera, que se diz curioso sobre o ru-
mo que essas tecnologias darão à nar-
rativa dos jogos eletrônicos. 

Mundos abertos 
Embora o futuro da narrativa nos 

games seja uma incógnita, ainda 
há jogos que, sem abandonar a in-
terface do joystick, conseguem ga-
rantir a participação do jogador de 
maneira totalmente imersiva e "li-
vre". São os chamados open world 
games [mundos abertos], nos quais 
o jogador, em tese, tanto pode cor-
rer atrás de seus objetivos como va-
gar a esmo por aquele universo, sem 

prejuízo à diversão. Essa perspecti-
va de explorar um espaço de forma 
aleatória, diferente dos jogos que 
impõem ao jogador um rumo a se-
guir, tem sido uma tendência dos ga-
mes lançados nos últimos anos. 

Em Grand Theft Auto, lançado 
pela Rockstar Games em 1997, o jo-
gador é um bandido que deve cum-
prir missões nada ortodoxas (roubar 
carros, matar, seqüestrar etc.) na or-
dem em que desejar. O cumprimen-
to das tarefas dá a chance de cumprir 
novas missões, cada vez mais difíceis, 
implicando diferentes trajetórias e 
desfechos. O formato desse jogo ge-
rou uma série de imitações, variando 
apenas a temática, mas mantendo in-
tacto o método sobre o qual a narra-
tiva se desenrola. Um bom exemplo 
é o recente Red Dead Redemption 
(Playstation 3), considerado uma es-
pécie de "GTA do Velho Oeste". 

Dentro dessa característica explo-
ratória, há um "subgênero" de games 
bastante interessante e fiel ao espí-
rito dos "mundos abertos": os god-
games [jogos de deuses]. Nessas nar-
rativas, que não seguem a linearida-
de dos jogos de plataforma, a visão 
do jogador é a de quem paira acima 
dos mortais, administrando cidades, 
países e continentes, entre outros es-

paços. À maneira de um demiurgo, 
é possível controlar nações inteiras, 
atentando para a evolução das socie-
dades que se desenvolvem de manei-
ra mais ou menos autônoma em rela-
ção à vontade do jogador, cabendo a 
este intervir de maneira estratégica. 

Não há nesses jogos um simulacro 
ou personagem único que represen-
te o jogador na tela. Em Black and 
White (Lionhead Studios, 2001), 
clássico dos godgames, a representa-
ção se restringe a uma pequena mão 
que o jogador faz flutuar pelo cenário, 
literalmente a "mão de deus", com a 
qual produz alterações no jogo. 

Personalidade 
Esse mesmo distanciamento en-

tre o jogador e o universo também 
se faz sentir em jogos no estilo "vi-
veiro", como The Sims (Electronic 
Arts, 2000), no qual o jogador con-
trola a rotina dos membros de uma 
família, guiando-os no decorrer de ta-
refas domésticas. Diferente da maio-
ria dos godgames, a narrativa dos "vi-
veiros" é centrada nas características 
dos personagens controlados pelo jo-
gador, que determinam os rumos do 
jogo e podem ser inclusive "customi-
zadas" antes de cada partida. 

Ainda é difícil prever até que 
ponto o suporte dos games modifi-
cará os parâmetros do que se enten-
de por narrativa. E provável que essa 
evolução se intensifique quanto mais 
o recurso da participação — determi-
nado pela tecnologia - relacionar-se 
de forma inteligente com o enredo. 
O que se espera dessa "dialética" en-
tre jogar e ser jogado é um modelo 
de diversão que seja elaborado o sufi-
ciente para ser considerado uma nar-
rativa e simples o bastante para que 
seja um produto "jogável". 

Text Box
Fonte: Língua Portuguesa , São Paulo, ano 5, n. 60, p. 36-40, out. 2010.




