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o jogo...

... está fora das ‘regras’ da ‘vida comum’... é uma 
atividade livre...

... um universo reservado, fechado e protegido: um 
espaço puro...

... é ‘jogado até o fim’ dentro de certos limites de 
tempo e de espaço... 

Ref: Los juegos y los hombres, de Roger Caillois e Homo Ludens, de Johan Huizinga





o jogo digital...

tem foco sobre a mobilidade, sobre a exploração 
espacial... é uma arquitetura narrativa, segundo Henry 
Jenkins.



Big Bang Tic-Tac-Toe



Sparkle



FizzBall



XIII



percepções
Os jogos digitais exploram a mobilidade num determinado 
espaço em conjunto com um maior ou menor potencial 
narrativo; 

No Jogo da Velha a ‘adaptação’ para o meio digital ganha em 
‘efeitos’ e através da interatividade simula comunicação;

Em Sparkle e FizzBall o jogo, estruturalmente, só é possível 
em meio digital onde animação e interatividade trabalham em 
conjunto;

Em Sparkle e FizzBall a narrativa é externa ao jogo 
propriamente dito;

Em XIII (shooter game), diferentemente dos outros jogos 
apresentados, jogo e narrativa se processam em tempo real. 



Sparkle 

FizzBall 

Muitos jogos digitais  
desenvolvem-se 

a partir de mapas

GTA - San Andreas



o prazer do texto
o jogador ‘lê’ o espaço do jogo e nele lança-se para 
desvelar uma narrativa... 

essa narrativa se constitui, mais do que num 
espetáculo, numa atividade... vai ser o resultado da 
ação (interatividade) do jogador no espaço;

o prazer do texto está não só no processo de 
desvelamento, no espaço da narrativa que virá, mas 
também no domínio progressivo de um universo 
desconhecido e de uma interface que ‘tende’ a 
desaparecer (comando de atuação do avatar - primeira 
e terceira pessoa)



a mobilidade promove a construção da narrativa e, ao 
mesmo tempo, a forma como essa movimentação se 
dá, na busca de uma verossimilhança (realismo), é 
elemento de satisfação para o jogador, o que vai 
significar maior imersão no meio. (mostrar dois filmes 
de Assassin’s Creed - imagem na capa)



por mais imersão

os videogames de última geração dividem o mercado 
na busca de ‘menos interface’ (Wii) ou ‘mais 
realismo’ (PC, PS3 e XBOX 360)... (mostrar filme do 
Wii)



‘mais realismo’ ou ‘menos interface’ surgem como 
elementos a estimular o processo imersivo... da 
mesma maneira, a construção narrativa pode contribuir 
para isso...



formas sutis

grandes espaços a 
serem percorridos ou 
‘palco de batalhas’ 
criam no jogador a 
i lusão de fa l ta de 
limites físicos no jogo, 
o que pode contribuir 
p a r a u m a m a i o r 
imersão. (Half Life 2 - 
Episódio 2)



a mobilidade pode influir também nas narrativas e 
contribuir para evitar a quebra de ritmo e imersão 
impostas pelas chamadas cut scenes ou cenas 
cinemáticas.

a movimentação do avatar no espaço pode sugerir o 
encontro com as chamadas micronarrativas (Jenkins) 
que contribuem para o significado geral da história, 
sem criar quebras no processo imersivo...



Micronarrativas 

em ‘Desejo e reparação’ (Atonement)



Vortigaunt varrendo o chão

Plataforma de trem em City 17
Half Life 2

Tumulto

A o p ç ã o q u e a i n t e r a t i v i d a d e 
proporc iona ao jogador, reve la 
‘detalhes’ da narrativa (micronarrativas) 
que contribuem para um entendimento 
mais sutil da história.



srivero@uol.com.br

obrigado!!
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