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RESUMO  

 

Para o desenvolvimento de um jogo eletrônico, diversos profissionais empreendem seus 

conhecimentos técnicos e criativos. Independentemente de qual metodologia seja 

utilizada para o desenvolvimento do game, o papel do roteirista define, a depender de 

cada projeto, caminhos que podem ser percorridos por toda uma equipe de produção. A 

pesquisa se propõe a investigar e analisar o processo criativo aplicado no 

desenvolvimento de roteiros de jogos eletrônicos com fins educacionais, observando 

aspectos metodológicos que auxiliam no desenvolvimento destes documentos. Com este 

desígnio, procuro responder a seguinte questão norteadora: Como aconteceu o processo 

criativo para o desenvolvimento dos roteiros dos jogos eletrônicos com fins educativos 

financiados pelo edital de chamada pública MCT/FINEP/MEC 02/2006? Neste sentido, 

a pesquisa estabelece uma interlocução prolífica entre autores que discutem categorias 

teóricas como criatividade, narrativas, roteiros cinematográficos e jogos eletrônicos, 

visando com este esforço dialogar com dinâmicas criativas e metodológicas organizadas 

através das perspectivas dos roteiristas com as obras analisadas. O percurso 

metodológico desta investigação foi delineado através da abordagem da pesquisa 

qualitativa, utilizando como técnica o estudos de casos coletivos e, como instrumento de 

coleta de dados, a entrevista semi-estruturada, realizada junto aos roteiristas e 

coordenadores de cinco jogos eletrônicos produzidos e entregues.  Por fim, a partir da 

análise dos dados coletados junto aos sujeitos entrevistados, o trabalho em questão 

apresenta resultados que sinalizam a instituição de um regime de entendimentos 

singulares no que diz respeito à utilização dos elementos de uma narrativa e técnicas de 

roteirização, denotando um evidente movimento de constituição particular de 

perspectivas criativas e autorais. Perspectivas estas que inferem sobre processos de 

concepção e escrita de roteiros para jogos eletrônicos com fins educacionais e, 

doravante, a pesquisa aponta para uma possível identificação e compreensão de 

estratégias criativas que possam constituir uma sugestão metodológica para escrita de 

roteiro deste tipo de mídia. 
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ABSTRACT 

 

For the development of an electronic game, many professionals undertake their 

technical expertise and creative. Regardless of which methodology is used to develop 

the game, the role of the script’s writer sets, depending on each project, paths that can 

be traversed by a whole production team. The research aims to investigate and analyze 

the creative process applied to the development of scripts for educational electronic 

games, watching methodological aspects that assist in the development of these 

documents. Within this design, I pretend to answer the following question: How did the 

creative process for the development of script of electronic games for educational 

purposes financed by public edict calling MCT / FINEP / MEC 02/2006? In this sense, 

the research establishes a dialogue among prolific authors who discuss theoretical 

categories such as creativity, stories, movie scripts and electronic games, this effort 

aiming to engage with dynamic creative and methodological organized through the 

perspectives of writers with works analyzed. The methodological approach of this 

research was outlined through the qualitative research approach, using technique  of 

case studies and as an instrument of collection of data, the semi-structured interview, 

conducted with the writers and coordinators of five video games produced and 

delivered. Finally, from the analysis of data collected from the interviewees, the work in 

question presents results that signal the introduction of a system of natural 

understandings with respect to the use of the elements of a narrative and scripting 

techniques, showing an evident movement of the particular constitution of copyright 

and creative perspectives. Those perspectives related  on design processes and writing 

scripts for video games for educational purposes and henceforth, the research points to a 

possible identification and understanding of creative strategies that may be a 

methodological support for writing script of this type of media. 
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“Há um tempo em que é preciso abandonar as 

roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e 

esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre 

aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se 

não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à 

margem de nós mesmos." (Fernando Pessoa)
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1. INTRODUÇÃO  

 

Jogos eletrônicos
1
 são evidenciados, através de diversos estudos e notícias em 

periódicos de pesquisa como um elemento totalmente conectado com a cultura do 

homem
2
 contemporâneo, independente de sua raça, crença ou gênero. Fatores como 

uma tecnologia de ponta associada a um atrativo conjunto de símbolos, convergindo em 

uma apresentação midiática que instiga o desafio e o desejo, podem ser uma das 

singularidades que compõe o universo dos jogos eletrônicos e que enaltece as suas 

potencialidades como um espaço possível de articular o entretenimento com educação.   

A coexistência de possíveis caminhos, engendrados por pesquisadores e 

desenvolvedores de jogos eletrônicos, na pesquisa de conteúdos para estas mídias 

guardam estreitas relações com as dinâmicas criativas envolvidas através do 

desenvolvimento de seus roteiros, arautos de narrativas possíveis e, muitas vezes,  

existentes através de formas específicas para sua linguagem. No entanto, a inexistência 

de fundamentos basilares sobre a estruturação de uma técnica de escrita, que se 

aproxime da lógica dos jogos, transformam aqueles que empreendem esforços nos 

projetos de roteiro em desbravadores ansiosos por uma gramática metodológica.  

Considerando ainda os avanços exponenciais aplicados à estruturação 

tecnológica dos games a cada ano, perspectivas sobre criação e difusão de conteúdos 

para tais mídias, merecem atenções com o mesmo nível de velocidade e 

aprofundamento.  

A partir destas considerações iniciais apresento o propósito deste estudo a partir 

da problemática que norteia a minha investigação: Considerando o jogo eletrônico como 

um dispositivo capaz de difundir uma narrativa ou elementos destas, como aconteceu o 

processo criativo para o desenvolvimento dos roteiros dos jogos eletrônicos com 

                                                             
1
 Serão utilizados para explicitar as ideias deste projeto as palavras games, videogames, jogos digitais e 

jogos eletrônicos. No entanto, para efeitos semânticos e visando um melhor entendimento das propostas 

deste trabalho, o leitor deverá considerar tais palavras como sinônimas. 

2
 Para essa discussão, a palavra homem deve será compreendida como representação do grupo humano 

composto por ambos os gêneros. 
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fins educativos, financiados pelo edital MCT/FINEP/MEC 02/2006
3
?  Neste 

trabalho, pretendo relatar descobertas realizadas a partir do uso dessa problemática 

como guia esclarecendo, no entanto, que a proposta não está em dissecar modelos já 

finalizados, a fim de estruturar uma metodologia completa para roteiro de games, mas 

apontar caminhos com base nas análises e teorias aqui discutidas.  

A origem desta pesquisa transcende os muros da academia. Há cerca de oito 

anos me dedico a atender meus anseios e questionamentos sobre objetos e processos 

inseridos no universo audiovisual, em suas diferentes mídias representativas, destacando 

um foco que não se limita apenas a elementos que compõe subjetividades criativas, mas 

que se complementa através de um exercício de entender o que é técnico, emersão de 

um ou de vários métodos.  

Associado a este interesse, pesquisar jogos eletrônicos também se tornou 

possível a partir da conexão entre minha experiência como jogador e os variados tipos 

de games, seja através de diferentes plataformas como os consoles, computadores ou via 

internet. Anos de uma prática iniciada em minha infância e que até hoje me acompanha. 

O ato de jogar, como uma fonte de experiência, foi útil e essencial em todo meu 

percurso como analista, me auxiliando na escuta de relatos dos sujeitos aqui 

entrevistados e nas observações relacionadas à narrativa e mecânica de um jogo. 

Destarte, através de uma autonomia que se integra entre teóricos e pesquisa de 

campo, essa investigação é fruto de um imbricamento entre desejo e oportunidade, 

nascidos sob o apoio do Grupo de Pesquisas Comunidades Virtuais, da Universidade do 

Estado da Bahia, pioneiro no Brasil nos estudos relacionados em Games e a Educação.  

Portanto, aqui se estrutura o objetivo geral desta pesquisa, cuja pretensão é 

investigar e analisar o processo criativo aplicado no desenvolvimento de roteiros de 

jogos eletrônicos com fins educacionais, observando aspectos metodológicos que 

auxiliam no desenvolvimento destes documentos, em particular, aqueles que se 

integram ao grupo de jogos produzidos pelas instituições vencedoras do edital de 

chamada pública MCT/FINEP/MEC 02/2006. 

                                                             
3
 Maiores informações sobre a Finep e o respectivo edital serão encontradas nas sessões seguintes. 
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Acredito que seja fundamental a existência de esforços constantes para 

investigar as potencialidades destes jogos eletrônicos como um potencial aliado para 

mediação do processo de aprendizagem escolar, seja dentro ou fora dos muros de uma 

escola. No entanto, a apropriação dos jogos eletrônicos, como elementos mediadores de 

singularidades cognitivas de um sujeito, ainda são vistos com extremas reservas e 

distanciamento por boa parte da sociedade e docentes de diversas áreas, principalmente 

devido à associação dos jogos eletrônicos ao desenvolvimento de comportamentos 

violentos. 

Nesta perspectiva, a pesquisadora Doutora Lynn Alves, a partir de seu trabalho 

Game over: jogos eletrônicos e violência realizou uma pesquisa onde investiga a 

relação dos games e a possível promoção de um comportamento violento nos jogadores 

e sinaliza que os jogos eletrônicos, como agenciamentos sociotécnicos, se apresentam 

em espaços de elaboração que expõe questões ligadas às subjetividades dos 

sujeitos/jogadores. O entendimento é de que os jogos eletrônicos não produzem 

comportamentos violentos nos jovens uma vez que “[...]a violência emerge como um 

sintoma que sinaliza questões afetivas (desestruturação familiar, ausência de limites, 

etc) e socioeconômicas (queda do poder aquisitivo, desemprego, etc...)”. (ALVES,2004, 

p.190). 

Investigações deste teor chamam nossa atenção para as diferentes simulações do 

real e do imaginário providenciados pelos jogos eletrônicos, o que potencializa o 

surgimento de novos olhares, pesquisas e saberes, não exclusivas apenas ao ambiente 

escolar, articulando um movimento possível de inclusão dos sujeitos que requisitam um 

espaço outro de aprender, respeitando suas singularidades, suas histórias e seus desejos. 

Sendo assim, é natural a demanda por uma nova perspectiva criativa em relação 

a esta nova mídia que se consolida, que lida com o híbrido e que solicita um intenso 

fluxo de pesquisas e um vigoroso labor técnico. As equipes multidisciplinares 

integrantes de projetos que envolvem o desenvolvimento de jogos digitais constituem-

se, neste sentido, em sujeitos que equilibram múltiplos saberes. Saberes estes que não se 

relacionam exclusivamente a conteúdos educacionais, mas também conectados aos 

estudos da narratologia, semiologia e ainda uma abrangente teia de referências que estão 
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presentes nas mídias citadas anteriormente, operando como um suporte essencial 

durante o processo criativo de uma história.  

Portanto, considerando um investimento teórico que exibe claras fronteiras entre 

ações criativas, ensino, aprendizagem e narrativas, os objetivos específicos são aqui 

articulados: 

 Identificar de que forma se constituiu a equipe desenvolvedora 

dos roteiros e a sua relação com os demais profissionais 

envolvidos nos projetos dos jogos eletrônicos, observando 

dificuldades e aprendizagens apreendidas durante o processo. 

 Apontar as principais estratégias criativas da equipe do roteiro 

com o propósito de perceber como foi desenvolvido o processo 

criativo dos roteiros de cada jogo aqui estudado. 

 Identificar escolhas realizadas pela equipe de roteiros em relação 

aos elementos que irão compor o mundo ficcional dos games. 

 Contribuir com proposições que indiquem possíveis caminhos 

na elaboração e na pesquisa de roteiros para jogos eletrônicos.  

 

Buscando desenvolver a problemática anteriormente apresentada, o presente 

trabalho está organizado em cinco capítulos e, por fim, as considerações finais. O 

primeiro capítulo agora se apresenta enquanto uma exposição introdutória e ainda expõe 

as escolhas e referências metodológicas aplicadas neste estudo. Apesar do campo de 

estudo sobre jogos eletrônicos não apresentar uma metodologia de análise específica, 

tentarei criar uma articulação entre reconhecidos pesquisadores desta mídia tais como 

Juul (2001); Murray (2003); Salen e Zimmerman (2012), entre outros.   

 Na tessitura desta pesquisa, a abordagem adotada foi a qualitativa, utilizando 

ainda como estratégia de análise o estudo de caso e a entrevista semi-estruturada como 

ferramenta importante para maturar a percepção sobre os processos de desenvolvimento 

dos roteiros do jogos aqui estudados. 

O segundo capítulo desenvolve uma análise sobre a condição humana de criar, 

analisando perspectivas teóricas que trabalham a relação entre os sujeitos e os processos 

de criação. Processos estes que se revelam entretecidos com subjetividades e aspectos 
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de formação, importantes e necessários para compreendermos características fundantes 

em uma obra de criação humana, incluindo neste entendimento obras audiovisuais e 

seus respectivos roteiros, seja para qualquer tipo de mídia. Os principais teóricos 

escolhidos foram Ostrower (2010); Torre (2005)  e Freud (1996) 

O terceiro capítulo designa atenções para o estudo da arte narrativa, como 

técnica criativa e libertadora do devir humano, inerente às capacidades cognitivas do 

homem ao longo da sua evolução e base fundamental para o entendimento e produção 

de roteiros, independente da mídia utilizada como plataforma de transmissão do 

conteúdo. Pretendo apresentar a técnica da narrativa como processo de (auto)formação, 

educativo em potência, culminando para uma interlocução entre cinema e jogos 

eletrônicos, meios audiovisuais diferentes entre si, mas que ao mesmo tempo 

resguardam, explícita e implicitamente, semelhanças que auxiliam no pensar e na escrita 

de roteiros para um game.  Neste capítulo, estabeleço interlocuções com os teóricos 

afins ao tema tais como Gancho (2004); Murray (2003); Saraiva e Cannito (2009). 

Os estudos de caso sobre os jogos eletrônicos, contemplados no objeto desta 

investigação, serão discutidos no quarto capítulo. Intenciono ainda neste capítulo trazer 

colaborações de autores que, efetivamente, atuam na produção de roteiro de jogos 

eletrônicos a partir de uma perspectiva do segmento comercial, mas também 

entrelaçando com relativizações de autores acadêmicos sobre o tema. 

Por fim, a última parte desta investigação destaca as considerações finais sobre 

pontos importantes emersos das análises realizadas, visando contribuir aos estudos 

acadêmicos que relacionam o desenvolvimento dos jogos eletrônicos com fins 

educativos e o exercício de pensar/escrever seus respectivos conteúdos. Ainda, não 

menos importante, visa trazer luz aos estudiosos ou roteiristas que se debruçam sob essa 

difícil e timidamente explorada atividade que é criar roteiros para jogos digitais.   
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1.2 - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Na presente dissertação, exponho uma pesquisa que investiga e analisa o 

processo criativo aplicado no desenvolvimento de roteiros de jogos eletrônicos com fins 

educacionais, em particular, integrantes do grupo de jogos produzidos pelas instituições 

vencedoras do edital de chamada pública MCT/FINEP/MEC 02/2006. 

No ano de 2006, o Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT), por intermédio 

da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), lançou um acordo de cooperação 

técnica com a proposição de acolher propostas que envolvessem a produção e a 

disseminação de jogos eletrônicos com fins educacionais cuja formulação foi instituída 

através do edital MCT/FINEP/MEC 02/2006. O edital representou um avanço nas 

pesquisas e desenvolvimento dos games nacionais, por se tornar o primeiro edital 

público para o desenvolvimento de jogos eletrônicos com fins educativos. 

O edital contou com um total de recursos de R$ 2,5 milhões oriundos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e de acordo com sua 

proposição, o objetivo principal
4
 foi selecionar propostas, fornecendo apoio financeiro, 

que envolvessem a produção e disseminação de jogos eletrônicos como ferramenta 

instrucional, buscando facilitar o aprendizado, seja ele autônomo ou assistido por um 

professor e, ainda, aumentar a capacidade de retenção de conteúdo
5
. 

 Cabe aqui uma reflexão fundamental para este trabalho, na qual compreendo o 

jogo eletrônico como um dispositivo que não se resume apenas a um software de caráter 

instrumental. As potencialidades possíveis de serem atingidas através de um conjunto 

de elementos lúdicos e narratológicos, forjando concepções e percepções acerca do jogo 

eletrônico denotam, uma necessidade de perceber a existência de uma complexidade de 

conceitos e sentidos propostos ao jogador.  

                                                             
4
  Informações retiradas diretamente do site do Finep, especificamente em : 

http://www.finep.gov.br//fundos_setoriais/outras_chamadas/editais/Chamada_Publica_MCT_FINEP_ME

C_Jogos%20Eletronicos.PDF , acesso em 11 mar.2012 

5
  Outros trabalhos importantes, como os de NEVES et al  (2009), PRASERES JÚNIOR (2010), 

FABRO et al (2010), cujos objetos de análise dialogam através dos jogos eletrônicos produzidos no 

referido edital, foram fundamentais para auxiliar este pesquisa. 

http://www.finep.gov.br/fundos_setoriais/outras_chamadas/editais/Chamada_Publica_MCT_FINEP_MEC_Jogos%20Eletronicos.PDF
http://www.finep.gov.br/fundos_setoriais/outras_chamadas/editais/Chamada_Publica_MCT_FINEP_MEC_Jogos%20Eletronicos.PDF


 

 

22 

 

Neste sentido, o jogo eletrônico, que emerge como uma tecnologia de 

comunicação e informação, não se limita apenas a uma simples ilustração de conteúdos, 

auxílio ao trabalho docente ou “animadores da velha educação”(PRETTO, 1996) . 

Conforme nos diz Alves: 

A interação com as tecnologias exige uma nova compreensão do mundo, 

emergindo um novo tipo de inteligência que contemple a pluralidade, a 

complexidade, as diferenças e ambigüidades dos sujeitos, possibilitando 

assim, a participação, a colaboração, a multiplicidade das visões de mundo, 

enfim, uma maior interatividade que se caracteriza pela dimensão 

comunitária, pela reciprocidade, criação e interferência por parte dos 

indivíduos (1998, p144, grifo nosso) 

 

Esta interatividade, que potencializa diferentes aspectos constituintes do ser 

humano, pode representar, portanto, um possível elemento catalisador para um pensar 

criativo e transformador. O game, entendido aqui como espaço de ressignificações 

(ALVES, 2004), evoca potencialidades de interação junto ao seu interator, 

possibilitando liberdade criativa ao pensamento humano. Durante a ação de jogar 

articula-se ainda uma profusão de conteúdos e ressignificações, representações 

imaginárias, sistemas e objetos evidentes ou não, promovendo uma nova forma de 

pensar e agir individualmente e coletivamente.  

O repertório de vivências de cada sujeito atrelado à escassa literatura relacionada 

ao processo de criação de roteiros para mídias digitais, como é o caso de um jogo 

eletrônico, impulsionou um desbravar necessário, mas não solitário, providenciado 

através de equipes de pesquisas espalhadas pelo país, imersas no desenvolvimento de 

seus  projetos de games educacionais.  

Assim, o grupo de jogos que mereceu a atenção para a constituição do corpus 

desta pesquisa são originados a partir do edital da FINEP, referente à chamada pública 

MCT/FINEP/MEC 02/2006, de agosto de 2006, no qual, de um universo de 105 

projetos encaminhados, foram selecionados apenas um conjunto de treze propostas para 

a concepção e produção de jogos com fins educacionais, cada um deles apresentando 

diferentes matizes pedagógicas, lúdicas, técnicas e tecnológicas. 

 Através da dissertação “Educação e Jogos eletrônicos: Estudo de Caso dos 

Games produzidos com Financiamento da FINEP”, o pesquisador Praseres Jr. (2010) 



 

 

23 

 

desenvolve um trabalho de análise sobre o processo do desenvolvimento dos games 

produzidos por sete equipes vencedoras
6
 do edital e identifica diversos pontos que 

representaram dificuldades durante a produção dos mesmos. 

 Entre os diversos desafios enfrentados, segundo o pesquisador, podem ser 

destacados a inexistência de uma sistematização metodológica que propõe a criação de 

um jogo eletrônico com fins educacionais, a pouca experiência técnica para produção de 

uma game, processo formativo para adquirir esta experiência e a falta de entendimento 

de uma escrita de roteiro. A seguir, o quadro 01 nos demonstra as principais 

dificuldades percebidas por estas equipes, segundo Praseres Jr.(2010).  

Quadro 01: Dificuldades percebidas pelos desenvolvedores dos jogos fomentados pelo Edital da 

FINEP/2006 

Equipe  Dificuldades 

Jogo Estrada Real .Trabalho interdisciplinar • Gestão da equipe • Rotatividade da 

equipe • Adequação do roteiro à jogabilidade. 

Jogo A Revolta 

da Cabanagem 

Não ter conhecimento prévio sobre games • Construir um roteiro 

lúdico que não seja igual aos jogos de perguntas e respostas • 

Construir um roteiro que seja fiel à história. 

Jogo Campo 

Energético 

Como estabelecer mecanismos de compensação. 

Falta de conhecimento sobre jogo educacional . Grande 

rotatividade da equipe . Problemas pessoais. 

Jogo Viacorpo Inserir um jogo em uma história • Falta de disciplina na equipe 

com o jogo no horário de trabalho • Administração da equipe • 

Ansiedade com a finalização do projeto. 

Jogo QuimGame Gerência de uma equipe multidisciplinar • A produção de 

conteúdos de qualidade pelos professores responsáveis pelo 

                                                             
6
 É importante esclarecer que este grupo é constituído apenas pelas instituições que entregaram o jogo 

digital proposto no prazo máximo estipulado de 36 meses. 
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conteúdo. 

Jogo Tríade Construção do roteiro . Gestão da equipe .Veiculação de conteúdos 

x jogabilidade. 

Jogo Livro dos 

Sonhos 

Transposição dos vídeos para o game • Encontrar uma forma de 

roteiro para game educacional .  

Fonte: Praseres Jr., 2010 

 

Podemos observar segundo a tabela acima que existe uma polarização no quesito 

das dificuldades encontradas: aquelas relacionadas à questão de gestão do projeto e da 

equipe e aquelas relacionadas ao roteiro com a jogabilidade. (Praseres Jr., 2010). 

Será, portanto, a partir da perspectiva dos processos criativos observados nos 

sujeitos que idealizaram e escreveram os roteiros dos jogos do edital acima referido que 

esta pesquisa irá concentrar seus esforços de análise.  

A investigação como um todo se apresenta através de um olhar meticuloso, 

sobre uma dinâmica baseada em condições, acima de tudo, humanas, uma vez que 

lidamos com subjetividades criativas que compõem a “persona” autoral de cada 

roteirista, entretecendo escolhas criativas e processos racionais conectados ao 

desenvolvimento de roteiros. 

É interessante, antes de tudo, esclarecer que a aplicação da palavra roteiro, 

admitida neste trabalho ,compõe uma significação possível de ser estendida ao jogo 

eletrônico, não apenas por se tratar apenas de uma nova mídia (ALVES, 2004), mas por 

apresentar elementos que operam em níveis similares a produções cinematográfica, 

estabelecendo semelhanças cada vez mais fortes aos roteiros de filmes (CLUA e 

BITTENCOURT , 2003).  
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1.3 - MOMENTOS INICIAIS 

 

Inicialmente, uma proposta de pesquisa se desvela através de fontes que 

permitam trazer informações sobre aquilo que se deseja investigar. O presente estudo 

partilha não apenas uma episteme produzida no cerne de trabalhos relacionados à 

Educação, mas exerce uma pretensa transversalidade em executar uma tessitura com 

temáticas afins aos aspectos relacionados com o  objeto de estudo aqui proposto ,como 

por exemplo, o universo didático e produtivo dos recursos audiovisuais.  

Nesta perspectiva, corroboro com o pensamento de Macedo (2009) quando o 

mesmo destaca que uma das tarefas mais árduas para o pesquisador das qualidades 

humanas  é “compreender as compreensões”, iniciando uma dinâmica que ressalta a 

importância de observar novos contextos e perspectivas sociais, os comportamentos, as 

emoções, um modo de pensar e fazer que inaugura um zeitegest 
7
. 

Percebe-se então a urgência de trilhar por um caminho que expõe elementos 

subjetivos a serem analisados entre os quais, a partir de Praseres Jr. (2010), alguns se 

revelaram dependentes de processos de formação relacionados a criação e escrita de 

roteiros para jogos digitais. Atento a estas particularidades, o desenvolvimento desta 

pesquisa buscou respeitar três pontos basilares que serão considerados e valorados 

durante todo processo. São eles: (a) o objeto de estudo, no caso os roteiros dos jogos 

oriundos do edital da FINEP; (b) o sujeito da pesquisa, ou seja, os roteiristas e (c) os 

aspectos metodológicos, no que se refere ao direcionamento da investigação e aqueles 

utilizados pelos roteiristas à construção dos roteiros dos jogos contemplados pelo edital. 

Para a investigação aqui desenvolvida e que dialoga com os três pontos citados 

acima, a articulação junto aos contemplados pelo edital será de extrema importância. A 

priori, objetiva-se uma segurança no desenvolvimento e manutenção dos trabalhos 

partindo de três condições que moldaram o recorte dos jogos digitais e seus respectivos 

roteiros para esta pesquisa, desde que: (a) tenham sido finalizados ; (b) Os 

                                                             
7
   Palavra alemã que significa “o espírito de uma época”.  
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desenvolvedores estejam ainda em atividade e dispostos a serem sujeitos desta pesquisa; 

(c) seja permitido (ou facilitado) o acesso aos roteiros dos jogos
8
. 

A partir destes pontos norteadores, foram selecionadas cinco
9
  instituições que 

finalizaram a produção de seus jogos eletrônicos, como demonstra o quadro abaixo. 

Quadro 02 – Apresentação das equipes pesquisadas.  

Instituição Jogo 

Comunidades Virtuais / UNEB – 

Universidade do Estado da Bahia 

Tríade – mediando o processo Ensino 

Aprendizagem da História 

SENAI-BA O livro dos sonhos 

UFMG – Universidade Federal de Minas 

Gerais  

Estrada Real Digital  

UFPA - Universidade Federal do Pará A revolta da Cabanagem 

UNIOESTE – Universidade do Oeste do 

Paraná 

ViaCorpo 

Fonte: Site da instituição Finep. 
10

 

 

 

                                                             
8
 Os coordenadores e roteiristas dos projetos me ofereceram os roteiros dos jogos para análise após as 

entrevistas com os mesmos. A exceção ocorreu com o jogo A revolta da Cabanagem. No entanto, a falta 

do roteiro foi suprida com extensas pesquisas acadêmicas realizadas pelo grupo que produziu o jogo, com 

destaque para a de Damasceno (2009), onde são explicadas diversos aspectos do jogo como enredo, 

personagens, equipes, estratégias criativas , entre outros.  

9
 A intenção em pesquisar jogos digitais finalizados resguarda meu interesse como investigador que 

analisa  procedimentos e estruturas que fazem parte de uma obra validada. Neste caso, a pesquisa de 

Praseres Jr (2010) já anuncia que, do total das treze instituições, apenas sete conseguiram finalizar e 

validar os seus respectivos projetos. Contudo, devido a problemas de logística e a não percepção de 

elementos característicos do jogo eletrônico em alguns projetos, essa pesquisa tem o seu corpus de análise 

condicionado a cinco jogos. 

10
 Informações retiradas diretamente do site do Finep, especificamente em : 

http://www.finep.gov.br//fundos_setoriais/outras_chamadas/editais/Chamada_Publica_MCT_FINEP_ME

C_Jogos%20Eletronicos.PDF , acesso em 11 mar. 2012 

http://www.finep.gov.br/fundos_setoriais/outras_chamadas/editais/Chamada_Publica_MCT_FINEP_MEC_Jogos%20Eletronicos.PDF
http://www.finep.gov.br/fundos_setoriais/outras_chamadas/editais/Chamada_Publica_MCT_FINEP_MEC_Jogos%20Eletronicos.PDF
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1.4 - ABORDAGEM METODOLÓGICA 

O processo técnico da criação de um roteiro, para jogos digitais com fins 

educativos, pode aguçar (e angustiar) reflexões sobre proposições concernentes aos 

“ventos” do entretenimento e da pedagogia. Um jogo digital pode ser considerado como 

um novo ambiente a ser desvendado, inserido no painel das TIC e, portanto, 

entretecendo uma reflexão que levanta possibilidades da “instituição de novas práticas 

pedagógicas a partir do uso crítico, colaborativo, solidário, criativo e transformativo que 

os educadores podem realizar mediante as condições materiais e simbólicas inauguradas 

pelo advento das TIC e da generalização da informação e comunicação.” 

(HETKWOSKI, 2004) 

Neste contexto, é possível pensar o jogo eletrônico como um elemento 

tecnológico,  um agenciamento sociotécnico que se constitui em um espaço de catarse 

(ALVES, 2004),  entretendo, informando e ensinando pessoas com diversas idades e 

formações acadêmicas e profissionais, partilhando experiências que, antes de significar, 

se configura em um ato de explorar. Desta forma, os roteiros, para serem criados, 

solicitam o envolvimento entre seres humanos a partir de uma dinâmica de exploração e 

colaboração, ressaltando a importância do repertório de conteúdos constituídos através 

da vida dos sujeitos/roteiristas. 

Adoto como abordagem metodológica a pesquisa qualitativa de base 

exploratória, pelo fato de permitir que o objeto de estudo seja compreendido de maneira 

singular, considerando o contexto e as particularidades de onde esses roteiros 

emergiram. Como nos diz Minayo (1994), a pesquisa qualitativa surge da 

impossibilidade de investigar e compreender, através de dados estatísticos, alguns 

fenômenos intimamente conectados e voltados para a percepção, intuição e a 

subjetividade. 

Tal constatação corrobora com a subjetividade contida nesse trabalho pois 

possibilita entender que o objeto aqui estudado participa de um planejamento 

estruturado uma vez que integra a produção de um jogo eletrônico, mas diante de sua 
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condição subjetiva humana, torna-se extremante mutável, inesperado e por isso, rico. Na 

pesquisa qualitativa, os dados coletados são, conforme Bogdan e Biklen:  

“(...)ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 

conversas(...)a abordagem à investigação não é feita com o objetivo de 

responder à questões prévias ou de testar hipóteses. Privilegiam, 

essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva 

dos sujeitos da investigação” (1994, p.16). 

 

Para Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa privilegia, 

fundamentalmente, a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos 

sujeitos da investigação. Este tipo de abordagem assume um caráter essencialmente 

descritivo, abordando o mundo da pesquisa de forma minuciosa, exigindo uma ideia de 

que nada é trivial sobre aquele mundo e qualquer dado coletado tem potencial para se 

tornar uma pista esclarecedora sobre o objeto que será estudado. Conforme os autores, 

os investigadores  

não recolhem dados ou provas com o objectivo de confirmar ou infirmar 

hipóteses construídas previamente; ao invés disso, as abstracções são 

construídas à  medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão 

agrupando.(BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 50). 

 

Através da abordagem qualitativa, esta pesquisa se aproxima de uma 

investigação exploratória, uma vez que as informações obtidas possibilitam uma maior 

familiaridade com o problema e, segundo Gil, na maioria dos casos são pesquisas que 

“envolvem levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiência 

práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão” (1991, p. 45).   

Tendo em mente estas informações, foram dedicados esforços para promover um 

exercício do “desapego”, da suspensão de ideias pré-concebidas, objetivando “para que 

o diálogo interpretativo das realidades a serem compreendidas seja o mais autêntico 

possível, o mais próximo possível dessas realidades pesquisadas e seus atores/autores 

sociais” (MACEDO, 2009, p.90). 
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1.5 - ESTRATÉGIAS, INSTRUMENTOS E SUJEITOS  

Considerando a singularidade do objeto investigado, a estratégia que permite 

uma abordagem concisa sobre o mesmo foi o estudo de casos múltiplos já que estão 

envolvidos mais de uma base de dados (BOGDAN E BIKLEN,1994), validando um 

“estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento” (FIGUEIREIDO, 2008, p. 104). O pesquisador ao 

trabalhar com estudo de caso, segundo Macedo (2004), deve estar “preocupado em 

resguardar a natureza ideográfica e relacional destes estudos, evita-se a mera 

comparação, construindo-se, por outro lado, relações contrastantes e totalizantes onde o 

movimento é a principal característica” (2004, p. 150). 

Os sujeitos desta pesquisa foram os cinco coordenadores e/ou roteiristas que 

participaram do processo de criação e escrita do roteiro dos jogos eletrônicos, já antes 

referidos. Para permitir uma abordagem mais aprofundada sobre tal processo criativo, a 

pesquisa foi amparada através de entrevistas semi-estruturadas, por meio de encontros 

com os entrevistados, de forma presencial ou via software de comunicação Skype. 

Para este trabalho, a entrevista semi-estruturada, operando como um dispositivo 

instrumental de coleta de dados, ofereceu coerência epistemológica com o percurso 

investigativo, onde foi possível perceber nos discursos dos entrevistados elementos 

particulares e subjetivos, na maioria das vezes relacionados com a perspectiva criativa 

de cada um dos sujeitos/atores sociais.   

Neste modelo de entrevista, o entrevistado é questionado com algumas perguntas 

que são previamente elaboradas, observando ainda que o planejamento da entrevista 

envolve uma relativa abertura para acompanhar as necessidades do partícipe em dizer 

aquilo que considerar importante. De acordo com Triviños: 

Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que  

parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 

interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 

recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo 

espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do 

foco principal colocado pelo investigador, começa a participar da elaboração 

do conteúdo da pesquisa. (1987, p. 117) 
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Sendo assim, os esforços da pesquisa convergem para uma percepção de 

pressupostos que indiquem um modo de ver e pensar do sujeito, não necessariamente 

ligado ao universo dos jogos eletrônicos, mas preocupado em emergir informações que 

também identifiquem referências de um desenvolvedor/roteirista, que pensa, seleciona, 

contextualiza e mobiliza suas ideias para um roteiro que irá integrar o processo de 

produção de um game. 
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CAPÍTULO  2  - PROCESSOS CRIATIVOS 

 

2.1  – Apontamentos sobre a Criatividade: dialogando com conceitos.  

 

Através das vias da etimologia, criatividade tem seu conceito atrelado a 

“qualidade ou estado de ser criativo” ou ainda remonta a “capacidade de criar” de um 

individuo (MICHAELIS, 1998). Resgatando o conceito da palavra criatividade na 

antiguidade, em um período da história humana onde tudo que não podia ser explicado 

era diretamente relacionado aos deuses, revela-se uma conexão direta com algo que 

possa ser entendido como uma inspiração divina. Através das ideias promovidas por 

Platão, o entendimento elaborado sobre o homem e a criatividade assumia a existência 

de uma percepção que vinha do interior, totalmente imbricado com a razão divina. E, 

através dessa dinâmica, o homem criativo apreendia as realidades externas. (Kneller, 

1978). 

Outra concepção encontrada desde a Antiguidade é o entendimento da 

criatividade como uma forma de loucura. A espontaneidade demonstrada pelo artista, o 

seu jeito irracional de agir, a originalidade do seu pensamento e a sua ruptura com 

maneiras tradicionais de pensar e agir. Essa ações destoavam do que era estabelecido e 

esperado pelos padrões vigentes da sociedade, fazendo com que o artista fosse 

considerado como normal ou louco (Foucault, 1981) 

O conceito místico e emblemático que sempre envolveu a palavra criatividade 

começou a ser enfraquecido, segundo Lubart (2007), por volta do século XVIII através 

do surgimento e fortalecimento de debates filosóficos que reforçavam a ideia de fatores 

genéticos e ambientais regulavam a criatividade e, neste sentido, surge a crença de que a 

mesma poderia ser estimulada. A criatividade pode ser reconhecida então como “a 

capacidade de realizar uma produção que seja ao mesmo tempo nova e adaptada ao 

contexto na qual ela se manifesta” (LUBART, 2007, p. 16). 

No decorrer do séc. XX, a concepção de que a criatividade poderia ser atingida 

por indivíduos comuns, e não apenas aqueles considerados gênios ou ligados ao 

universo das artes, influenciou estudos que confirmaram cada vez mais a sua 
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importância e utilização na vida diária da sociedade. As considerações sobre o tema 

confirmavam um gradual afastamento de uma concepção unidimensional da 

criatividade. Ao final dos anos 70, instaura-se a busca por uma percepção mais 

integrada da criatividade, observando-a como um fenômeno que combina aspectos 

cognitivos com afetivos (Wechsler & Guzzo,1999). 

Todo esse movimento, no qual conceitos sobre a criatividade são frequentemente 

dilatados, se desenvolve através de encontros e congressos internacionais sobre o tema, 

com destaque para um evento científico de grande porte, promovido pela Creative 

Education Foundation, em 1990, na Universidade de Buffalo, EUA. A proposta do 

encontro foi, acima de tudo, estabelecer discussões sobre o estado da arte em 

criatividade, estabelecendo-se neste encontro uma conceituação mais abrangente, 

adotada pelos seus participantes, onde a criatividade pode ser entendida como uma 

consequência da interação entre as características da personalidade dos sujeitos, 

variáveis ambientais, processos cognitivos e elementos inconscientes. Será a partir 

desse momento que a criatividade passa a ser vista como um fenômeno de composição 

multidimensional. (ibdem, 1999) 

Observando a relação de tais aspectos na dinâmica social de um sujeito é 

possível inferir que os mesmos propagam influências sobre uma das características que 

mais se ressaltam na composição do arquétipo humano: a sua capacidade de 

aprendizagem. Esta capacidade, associada ao alto desempenho perceptivo e reativo a 

mudanças de seu contexto social, ambiente antes seguro, demanda (re)construções 

cognitivas acerca do novo contexto ao qual a raça humana é constantemente 

confrontada.  

Será através da reação a um ambiente hostil que  o ato criar se constrói como um 

modo de adaptação que visa a sobrevivência humana. O homo Habilis, ancestral do 

homem, transformaram o mundo a sua volta e a si mesmo, mudando “o curso da 

história, porque foi capaz de dar às pedras formas instrumentais, e esses instrumentos 

puderam, rápida e vantajosamente, ajudá-los a manipular o seu meio ambiente” 

(BURKE & ORNSTEIN, 1998, p.28) 
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Considerações semelhantes nos propõe Ostrower (1993) ao salientar a existência 

de um dom singular da natureza humana, que pode ser observado desde as primeiras 

culturas: o  homem , antes de ser apresentar como um ser fazedor, é um ser formador. 

Tal perspectiva revela uma natureza humana que assume, para a autora, uma  

mobilização na qual o homem consegue perceber o mundo a sua volta e dentro de si 

próprio e, nesse movimento, poderá construir significados aos eventos que vivencia. 

A pesquisadora ainda sinaliza a sua discordância sobre as crenças que associam 

a criatividade como um aspecto exclusivo do universo artístico, onde a arte é tida como 

uma área privilegiada das ações humanas cujo indivíduo, aquele que cria, possui uma 

liberdade de ação nos campos emocionais e intelectuais que não pode ser encontrada em 

outros campos de atividade humana. É neste ponto que Ostrower (1993) atenta para 

entendimento que o criar só pode ser visto através de um sentido mais global, como um 

agir integrado em um viver humano e, nestes termos, criar e viver se interligam.  

Neste sentido, criar é algo inerente ao ser humano onde o processo criativo 

resguarda fronteiras além da seara das artes ou das descobertas científicas. E se algo lhe 

é inerente, é possível que ser estimulado em todos, independente do seu lastro politico–

sócio-cultural. 

Articulando a relação da criatividade com campo da Psicologia, Martinez (1997) 

sinaliza a importância de exercermos um desprendimento sobre os esforços 

epistemológicos em trazer uma definição sobre o que realmente seria criatividade uma 

vez que existem inumeráveis conceituações. Para autora, a discussão se torna mais 

produtiva ao buscarmos uma caracterização da criatividade o que, nestes termos, seria 

um 

 “um processo de descobrimento ou produção de algo novo, 

valioso, original e adequado, que cumpra com as exigências de 

determinada situação social, na qual se expressa o vínculo dos 

aspectos cognoscitivos e afetivos da personalidade” 

(MARTINEZ, 1997, p.6). 

 

A pesquisadora ainda acredita que os estudos sobre a criatividade serão 

potencializados através do foco na pessoa, evidenciando o que a autora denomina de 
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caráter personológico da criatividade onde a personalidade exerce um papel essencial na 

regulação do comportamento criativo do sujeito. 

Entendendo que a criatividade se manifesta enquanto uma característica ou 

qualidade humana, participante de todos os âmbitos do pensar e do agir, Torre (2005) 

admite que as mudanças do ponto de vista social ou individual são alavancadas através 

da criatividade. O autor traz como exemplo a premissa de que comportamento de um 

animal não possui variação entre os mesmos de sua espécie. Dessa forma, estudando um 

representante de uma ave migratória, por exemplo, poderemos ter a concepção geral da 

conduta de um grupo relacionada a natureza da sua espécie. Neste ponto, o autor 

defende que apenas o “gênero humano é capaz de introduzir mudanças significativas em 

sua forma de vida e de relação com o meio, cada vez mais acelerados.”(TORRE, 2005, 

p.19). 

Segundo Torre (2005), o ser humano irá chegar a sua total realização quando 

atingir ao máximo suas potencialidades. Existem algumas características que 

contribuíram para a definição da natureza humana e entre elas destacam-se a 

sociabilidade, a comunicação, a educação e o intelecto. Para evidenciar a relação dessas 

características e suas perspectivas sobre um ser em devir, o autor se apoia no fenômeno 

da criatividade enquanto característica fundante da natureza humana.  

O que caracteriza o ser humano? Em que se diferencia das outras 

espécies?(...)o homem é um ser que cria. Esta é a principal diferença com 

relação às outras espécies animais. H. Rugg expressou essa mesma convicção 

ao afirmar: ”Somente o homem pode criar, porque o homem tem a 

capacidade de converter os signos em símbolos”. O homem tem a 

possibilidade de ir mais além do que aprendeu. É capaz de transformar aquilo 

que o rodeia, de imaginar o que não existe, de adiantar o futuro.(...)O homem 

é um ser capaz de olhar para dentro de si mesmo, para fora e para as coisas, 

simplesmente porque possui consciência. (TORRE, 2005, p.19) 

 

A consciência, entendida como “ um atributo humano que faz presente o 

ausente, visível o invisível, possível o imaginário” (TORRE, 2005, P.19), funciona 

como um motor para o desenvolvimento humano, colocando em evidência o processo 

criativo. Será através do exercício da consciência sobre algo problemático que ocorre a 

emersão da atividade criativa. Deste modo, a consciência e a criatividade são elementos 

participantes do desenvolvimento humano, relevando ainda que a primeira se manifesta 
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de forma diferente em cada estágio diferente do desenvolvimento e ao associar-se com a 

segunda irá florescer o crescimento pessoal, profissional e a auto realização.  

Desse modo, durante a apresentação deste trabalho, adotarei a compreensão 

sobre a criatividade enquanto uma faculdade ontologicamente inata ao ser humano, 

importante para a compreensão de si e do espaço a sua volta e que se manifesta através 

da percepção e utilização dos saberes adquiridos, de forma consciente ou não, afim de 

(re)significar a realidade em que vive, atendendo necessidades e fantasias, objetivas e 

subjetivas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.2. O sujeito e os processos criativos  

 

Se considerarmos que todo indivíduo se desenvolve em uma realidade social e, 

neste sentido, estabelece-se sua respectiva cultura, a própria natureza criativa do homem 

será elaborada a partir de seu contexto cultural, onde suas necessidades e valores 

culturais se moldam aos próprios valores de vida. 

Em dias atuais, os pesquisadores Zorzal e Basso (2001) empreenderam uma 

investigação envolvendo sessenta e seis educadores da rede municipal e estadual de 

duas cidades do interior do estado de São Paulo, abordando o tema criatividade, onde, 

ao final dos trabalhos, foram apresentados resultados que destacavam as dificuldades 

em se conceber uma conceituação para o que realmente fosse criatividade. 

Com este trabalho, a dupla de pesquisadores elenca observações que 

demonstram considerações sobre a criatividade através de um modo descritivo, ou seja, 

pautando-se em como o processo de criação se estrutura frente à nossa percepção: com 

ênfase nas condições de produção, com ênfase nas características do produto produzido 

e com ênfase nas características do sujeito. 

O estudo dos autores se torna ainda mais relevante quando os educadores 

entrevistados, ao serem  questionados sobre o que seria a criatividade em termos de sua 

natureza, ou seja, suas origens ou o que a torna possível, sinalizam que o termo pode 

assumir orientações  
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ambientalistas (como resultado de interações e estimulações advindas do 

meio, a exemplo das condições sócio-econômicas, relacionais e culturais 

presentes ao desenvolvimento de cada indivíduo), inatistas (criatividade 

relacionada a características genéticas) ou, ainda, metafísicas (tomando-a 

como dom, dádiva ou graça supranatural) (ZORZAL E BASSO, 2001, p.2) 

 

Os autores concluem ainda que, apesar da maioria dos entrevistados admitirem 

que qualquer ser humano apresente marcas de um possível potencial criativo, as 

opiniões suscitadas no estudo deixavam claro que as pessoas realmente criativas seriam 

aqueles sujeitos possuidores de capacidades relacionadas, de forma cumulativa ou 

exclusiva, entre as orientações acima mencionadas, ou seja, as definições de criatividade 

estiveram sempre relacionadas “ao oferecimento de produtos inovadores ou originais, 

em geral atribuídos a indivíduos que se destacam dos demais ou são, simplesmente, 

considerados pouco comuns” (ZORZAL E BASSO, 2001, p.3). 

Torre (2005) acrescenta que quando se trata de pessoas altamente criativas, o 

possível diferencial mais relevante a ser identificado é a presença de uma personalidade 

complexa. De acordo com o autor, o potencial criativo envolve qualidades como a 

inteligência, memória, empatia, percepção, concentração, entre outras, que podem ser 

aumentadas mediante prática ou a educação. No entanto, para Torre, a complexidade se 

encontra em pessoas com enorme energia psíquica e que precisa exterioriza-las de 

diversas maneiras possíveis, inclusive de forma contraditória. Mesmo que seja uma 

qualidade presente em todos os indivíduos, somos educados a desenvolver pólos que 

limitam essa ação transgressora no pensar e agir 

A complexidade, qualidade inerente a sujeitos reconhecidos por suas 

“personalidades que quebram regras” (TORRES, 2003, p. 29) se desvela como um fator 

extremamente subjetivo, talvez mais fácil de ser observado do que descrito. O autor 

busca descortinar a complexidade através da convivência e convergência de sentimentos 

e atitudes dicotômicas presentes na mesma pessoa, que por possuir a necessidade de 

extravasar a enorme energia psíquica, de diferentes maneiras possíveis, são  

(...) vivos, desconfiados e ingênuos; alternam o pensamento convergente e o 

divergente; sabem combinar a férrea disciplina, a tenacidade e o esforço 

como evasão e o divertimento; movem-se entre sentimentos de humildade e 

orgulho, confiança e desconfiança, introversão e extroversão. Por mais que 
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pareça inaceitável, encontramos neles uma mistura de lembranças do 

tradicional com a busca pelo novo. (TORRE, 2003, p.29) 

 

A despeito da teoria que Torre (2003) desenvolve acerca da complexidade do 

sujeito e, talvez, traduzindo sua proposta de forma mais simplificada, Von Oech (2011), 

recorre a narração de um fato do seu cotidiano, para relatar um entendimento do que 

seria a “pessoa criativa” 

Um vez perguntei à lenda da publicidade, Carl Ally, qual o combustível da 

pessoa criativa. Ele respondeu: “A pessoa criativa quer ser um sabe-tudo. 

Quer saber sobre todas as coisas: a história antiga, matemática do século 

XIX, técnicas atuais de manufatura, arranjos de flores e o preço da carne de 

porco na bolsa de futuros. Ele nunca sabe quando essas coisas poderão se 

juntar para formar uma ideia nova. Isso pode acontecer seis minutos ou seis 

anos depois. Mas a pessoa criativa está convicta de que vai acontecer”. 

Concordo. É do conhecimento que se fazem novas ideias(...)o verdadeiro 

segredo da criatividade está no que fazemos com nossos conhecimentos.  

(VON OECH, 2011, p. 15) 

 

Entretanto, na maioria das vezes o sujeito não tem a percepção de que o 

conhecimento que possui pode leva-lo a uma ideia inovadora, algo que se entenda como 

criativo. Johnson (2011) informa que o aprendizado sobre a história da inovação pode 

ser potencializado quando se examina as grandes ideias que transformaram o mundo, 

analisando momentos de “estalos e insights que tiveram impacto transformador na 

sociedade humana” (JOHNSON, 2011, p. 62) 

O autor explica que para uma ideia tomar forma como uma grande inovação 

precisa estar conjugada a outra ideia (ou várias), muitas vezes também inacabada na 

mente de sujeitos diferentes e não conectados entre si, ainda tendo que esperar por um 

novo acúmulo de informações para que aquela parte venha a fazer sentido.  

Em 06 de dezembro de 1907, Freud (1996) pronuncia uma conferência acerca de 

uma análise com abordagem psicanalítica sobre uma obra do escritor alemão Wilhelm 

Jensen: o conto Gradiva. Ao proferir sua palavras para uma plateia de noventa pessoas, 

palavras mais tardes que viriam a ser publicadas em 1908 através do artigo “Escritores  

Criativos  e  Devaneio”, Freud provoca indagações relacionadas a constituição do 
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sujeito criativo representado, para o autor e para sua análise, na figura do escritor 

criativo.  

Através das palavras de Freud (1996), encontramos referência ao termo insight 

criativo validado anteriormente por Johnson (2011) como elemento instituído no sujeito 

e no processo de criação de uma ideia. Freud (1996) revela-se duplamente intrigado 

com o fato de que, mesmo quando temos consciência da relação que o escritor tem com 

sua obra, este não seria capaz de revelar quais seriam suas fontes de criação e tal 

interesse ainda se torna maior quando o autor revela que  

nem a mais clara compreensão interna (insight) dos determinantes de sua 

escolha de material e da natureza da arte de criação imaginativa em nada irá 

contribuir para nos tornar escritores criativos (FREUD, 1996, p.78). 

 

Apesar de Freud discorrer sobre aspectos relevantes sobre a atividade de um 

escritor de obras literárias ainda é possível trazer, para este trabalho, ressignificações, 

independente da mídia, que possam auxiliar no entendimento do sujeito que cria, 

possuidor de diversas fontes nas quais “retira seu material, e como consegue 

impressionar-nos com o mesmo e despertar-nos emoções das quais talvez nem nos 

julgássemos capazes” (ibdem, 1996, p. 78). 

Tal perspectiva, em torno da figura do escritor criativo, nos dá pistas de que a 

criatividade e os processos criativos que a cerca (ou atividade imaginativa, conforme o 

autor) poderiam ter gênese na formação do sujeito desde a sua infância. O ato de brincar 

confere a criança o comportamento de um escritor criativo, que reajusta os elementos do 

mundo da melhor forma que lhe agrade. 

O escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca. Cria um mundo de 

fantasia que ele leva muito a sério, isto é, no qual investe uma grande 

quantidade de emoção, enquanto mantém uma separação nítida entre o 

mesmo e a realidade (...)Ao crescer, as pessoas param de brincar e parecem 

renunciar ao prazer que obtinham do brincar. Contudo, quem compreende a 

mente humana sabe que nada é tão difícil para o homem quanto abdicar de 

um prazer que já experimentou. Na realidade, nunca renunciamos a nada; 

apenas trocamos uma coisa por outra (...)a criança em crescimento, quando 

pára de brincar, só abdica do elo com os objetos reais; em vez de brincar, ela 

agora fantasia. Constrói castelos no ar e cria o que chamamos de devaneios. 

(...)Não devemos supor que os produtos dessa atividade imaginativa - as 

diversas fantasias, castelos no ar e devaneios - sejam estereotipados ou 

inalteráveis. Ao contrário, adaptam-se às impressões mutáveis que o sujeito 

tem da vida, alterando-se a cada mudança de sua situação e recebendo de 
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cada nova impressão ativa uma espécie de ‘carimbo de data de fabricação.’ A 

relação entre a fantasia e o tempo é, em geral, muito importante (FREUD, 

2006, p. 79-80) 

 

Nessa relação onde a fantasia se sobressai como elemento inerente ao processo 

criativo, o autor sinaliza, então que existe a possível marca de criadores dentro de cada 

um de nós, pois Freud acredita que “a maioria da as pessoas construa fantasias em 

algum período de suas vidas” (2006, p. 81). 

Aproximando-se das ideias de Freud (2006), Ostrower (1993) ,por sua vez, 

desenvolve a convicção de que o sujeito criativo já se encontra dentro de cada um de 

nós desde do período de ancestrais hominídeos, época na qual deixaram vestígios sobre 

a possível emersão de um ser que atua ,conforme a autora, via um modo consciente-

sensível-cultural.  

O comportamento criativo do homem é baseado justamente na integração do 

consciente, do sensível e da cultura. O ato de criação se configura quando existe o que a 

autora chama de ato intencional, ou seja, o ato de um ser consciente e, sem a 

consciência, não seria producente discutir elementos como a imaginação e alterações de 

comportamento através das ações criativas.  

Quando cria, o homem dá forma a algo novo (OSTROWER, 1993) e, na 

constituição desse “novo” é que novas coerências são estabelecidas na mente humana, 

reorganizando a capacidade que o sujeito tem em compreender a ponto de que, a partir 

de sua experiência de vida, o sujeito dá significado a todos eventos que vivencia. Para 

Ostrower (1993), “nas perguntas que o homem faz ou nas soluções que encontra, ao 

agir, ao imaginar, ao sonhar, sempre o homem relaciona e forma” (1993, p.2) 

Neste sentido, podemos inferir que o processo criativo do homem perpassa pela 

consciência que o sujeito tem de si e do mundo a sua volta, sendo algo que expõe o 

verdadeiro “motor” que impulsiona o ato criativo: a existência do homem enquanto ser 

consciente-sensível-cultural, onde a consciência e a sensibilidade das pessoas fazem 

parte de sua herança biológica, são qualidades comportamentais inatas, ao passo que a 

cultura representa o desenvolvimento social do homem. (OSTROWER, 1993). 
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Após  ponderações sobre os contextos e processos integrantes da  condição 

criativa humana,  será justamente no próximo  capítulo que pretendo me debruçar sobre 

algumas estruturas e elementos concebidos que emergem dessa dinâmica cognitiva (o 

ato de criar) e que convergem para as possíveis construções de mundos através das 

narrativas ficcionais. O capítulo seguinte apresenta reflexões acerca do universo 

narrativo e as implicações relacionadas quando se exercita a criação de narrativas, e  

consequentemente, a criação dos roteiros para jogos eletrônicos. Percebe-se a instituição 

de técnicas que estão em constante movimento evolutivo uma vez que são forjadas  

entre as diversas e singulares condições de narrar a vida e o mundo em diferentes 

plataformas midiáticas. É minha intenção observar evoluções do exercício de narrar, 

através das construções de elementos que amparam a ficção dramática, e que seja 

suporte para o documento de roteiro, instituindo-se como produto e técnica de labor 

criativo ao mesmo tempo em que trago contextualizações com o universo de estudos 

relacionados ao jogos eletrônicos e suas respectivas narrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

CAPÍTULO 03 – JOGUE QUE LÁ VEM A HISTÓRIA 

3.1 DO HOMO HABILIS AO HOMO MEDIA: O MUNDO SEMPRE PRECISOU 

DE HISTÓRIAS  

 

O ato de contar histórias é um dos hábitos mais antigos da humanidade. Através 

de eventos que aconteceram durante a formação e o desenvolvimento da cultura do 

homem, transmitidos através de técnicas orais ou textuais, o narrador/autor controla os 

caminhos da história, empreendendo uma série de decisões, a fim de causar 

determinados efeitos para aqueles que serão os receptores de uma narrativa. Dessa 

forma, o mundo como conhecemos é difundido, (re)estabelecido  e (re)reconstruído. É 

justamente quando a narrativa nos ajuda a entender o mundo que nos cerca.  

(...)a narrativa é um dos nossos mecanismos cognitivos primários para a 

compreensão do mundo. É também um dos modos fundantes pelos quais 

construímos comunidades, desde a tribo agrupada em volta da fogueira até a 

comunidade global reunida diante do aparelho de televisão. (MURRAY, 

2003, p.10). 

 

Sendo assim, os fundamentos de propostas narrativas para uma determinada 

realidade na qual se vive auxiliam a estruturação de uma verdade (ou várias delas), de 

crenças, dogmas, de reflexões que contribuem para o desenvolvimento da raça humana, 

onde o conhecimento é registrado e propagado, juntamente e através da evolução de 

técnicas e tecnologias, contribuindo para a sobrevivência de nossa espécie.  

As formas narrativas, independentemente de serem ficcionais ou não, acabam 

por estabelecer um meio de apresentar algo ao mundo antes mesmo do advento da 

cultura escrita. De fato, segundo Gancho (2004), a própria gravação de imagens nos 

tempos pré-históricos da sociedade humana são narrações. Histórias das origens de um 

povo, mitos, sucessos, derrotas, medos e alegrias e muitos outros significados que criam 

uma relação entre seres humanos, lugares e objetos. Estas histórias são conteúdos que 

alimentam a elaboração de narrativas que serão transmitidas através de vozes de uma 

comunidade, das gerações de uma sociedade, daqueles que constituem uma nação. 

(...) há a narrativa da nação, tal como é contada e recontada nas histórias e 

nas literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular. Essas fornecem uma 
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série de estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos 

e rituais nacionais que simbolizam ou representam as experiências 

partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à nação. 

Como membros de tal "comunidade imaginada", nos vemos, no olho de nossa 

mente, como compartilhando dessa narrativa. Ela dá significado e 

importância à nossa monótona existência, conectando nossas vidas cotidianas 

com um destino nacional que preexiste a nós e continua existindo após nossa 

morte. (HALL, 2006, p. 14). 

 

 

A história do homem se fundamenta a partir de conteúdos diversos, como um 

fato, uma ficção, um conhecimento, enfim, representações e identidades de uma 

vivência as quais serão (re)criadas e/ou (re)ordenadas pelo narrador/autor para que a 

história aconteça em sua mente e na de seu ouvinte. 

 Este fundamento seminal de uma narrativa é revestido pela presença de 

ensinamentos que fazem parte da natureza da mesma, onde a existência de um 

pragmatismo, de um senso prático que se integra como uma das características de 

narradores natos, construindo e reconstruindo um conteúdo que, em si, se assume como 

um saber utilitário, onde muitas vezes a figura de um narrador pode ser entendida como 

aquele que sabe dar conselhos. Portanto, a experiência transmitida de pessoa a pessoa se 

constituiu como uma fonte em comum a todos os narradores. (BENJAMIM, 1994). 

O fenômeno narrativo como recurso para transmitir experiências, por sua vez, é 

representado pela instituição de técnicas que evoluíram e instituíram elementos de uma 

narrativa através de variadas e diferentes formas. Subsídios que deram origem a 

comunicação oral e, posteriormente, a escrita (e, nesta direção, pensar sobre a própria 

evolução da narrativa através das plataformas digitais) providenciam uma narrativa que, 

para Barthes  

está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as 

sociedades; a narrativa começa com a própria história da humanidade; não 

há, nunca houve em lugar nenhum povo algum sem narrativa; todas as 

classes, todos os grupos humanos têm as suas narrativas, muitas vezes essas 

narrativas são apreciadas em comum por homens de culturas diferentes, até 

mesmo opostas: a narrativa zomba da boa e da má literatura: internacional, 

trans-histórica, transcultural, a narrativa está sempre presente, como a vida. 

(2001, p.103). 

 

Embalada pelo cotidiano de vida de uma determinada sociedade, a narrativa 

sofre influência direta do que acontece na natureza, no mundo que nos cerca e, segundo 
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Burke e Ornstein (1998), tudo que acontece na natureza não é desprovido de causa-

consequência. Esta relação criada pelo autor é providencial para ostentar a concepção de 

ferramentas e suas utilidades no que tange a evolução da raça humana e a ,consequente, 

evolução de sistemas naturais e instrumentais para o favorecimento de uma troca 

comunicativa entre sujeitos.  

O surgimento da oralidade apresenta uma franca conexão com a evolução de 

ancestrais da raça humana, onde o desenvolvimento de movimentos mais complexos 

nos membros superiores permitiu, no Homo habilis, a ambidestria, providenciando uma 

capacidade de construir abrigos e planejar caçadas. Associado a isto, desenvolve-se a 

capacidade de processar mais informações no cérebro possibilitando a estes hominídeos 

o planejamento de uma vida em grupo ressaltando características como a comunicação e 

a cooperação. Neste sentido, estabelecem-se os primeiros momentos de um contexto 

que permitirá  o desenvolvimento do pensamento, da linguagem e da cultura (Burke e 

Ornstein,1998). 

A evolução da produção em massa de um determinado objeto requisitou mais 

atenção e memória por parte daquele que estaria aprendendo a técnica de produção. A 

relação entre o professor e o aprendiz era mediada, principalmente, por meio de 

grunhidos e atitudes gestuais, um cenário propício para a emergência da fala, das 

atividades orais, possibilitadas pelo modo de como os professores refinaram “o uso de 

uma capacidade anatômica que já possuíam desenvolvida. Podiam fazer ruídos com a 

boca” (BURKE & ORNSTEIN, 1998, p.30). 

Este processo comunicacional que se inicia a partir do ato de produzir 

instrumentos de forma repetitiva, trabalho que iria exigir mais atenção e memória, será 

potencializado, há cerca de seiscentos mil anos atrás, com a descoberta e utilização do 

fogo pelo Homo erectus. Os alimentos agora cozidos, mais macios, promoveram 

alterações faciais no rosto daqueles hominídeos a partir de “uma diminuição gradual dos 

dentes molares e a mudança da forma da boca e laringe” (ibidem, 1998, p.30), 

possibilitando o surgimento dos primeiros grunhidos que viriam a se tornar uma relação 

oral de comunicação.  
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A despeito de uma sociedade que instituiu a denominação de Homo sapiens para 

classificação da espécie humana e, mais tarde, evocando a ideia de um Homo faber, o 

pesquisador e filósofo holandês Johan Huizinga defende o entendimento de que a 

segunda definição seria tão inadequada quanto a primeira, pois poderá designar um 

grande número de espécies animais. Para Huizinga (2000) existe outra função tão 

importante quanto o raciocínio e a fabricação de objetos, seja para a vida humana ou 

animal, e tal função seria o jogo.  

O jogo não seria um privilégio exclusivo a espécie humana uma vez que pode 

ser comprovada a presença de uma atividade lúdica em espécies do reino animal. O 

ritual observado em uma brincadeira entre filhotes, por exemplo, apresenta elementos 

do jogo e, portanto, é possível inferir que o jogo tenha se estabelecido antes mesmo da 

própria cultura uma vez que esta, mesmo em suas definições não tão rigorosas, 

pressupõe a existência da sociedade humana.  

O jogo ainda delimita fronteiras além de um estado de prazer e divertimento. 

Todo o jogo irá significar alguma coisa observando para o fato de que seria mais do que  

(...)um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa os limites 

da atividade puramente física ou biológica. É uma função significante, isto é, 

encerra um determinado sentido. No jogo existe alguma coisa "em jogo" que 

transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação 

(HUIZINGA, 2000, p.1). 

 

Em crítica ao conjunto de definições elaboradas em sua época sobre o que 

realmente seria o jogo, fundamentadas, principalmente, através das relações com 

aspectos biológicos ou psicológicos, Huizinga (2000) defende que o jogo será 

reconhecido ao passo que se reconhece o espírito, pois o jogo, seja qual for sua essência, 

não seria algo material. 

 Esse instinto que culmina com o ato de jogar estabelece o jogo como um 

elemento que não descende da cultura, mas que, de forma ativa e proeminente, 

acompanha a cultura e nela deixa marcas desde as mais distantes origens do homem até 
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na fase atual da civilização que a espécie humana se encontra
11

. O homem se revela 

como um sujeito que utiliza e se forma através do jogo, pois o jogo, enquanto elemento 

que participa e transcende a nossa cultura, participa da formação cognitiva e emocional 

dos sujeitos. É o estabelecimento do Homo ludens (ibden, 2000). 

Continuando neste exercício de pensar sobre como o processo evolutivo da 

espécie humana fundamenta um cenário propício para o estabelecimento do fenômeno 

narrativo, emerge a capacidade inerente ao homem em produzir o lúdico, elemento 

motriz e comum a todas as criações que brotam do psiquismo humano (SANTAELLA, 

2004).  

Derivada do latim ludus, o lúdico assume o significado de brincar, abrindo 

espaço para refletir que ações humanas relacionadas aos seus momentos de diversão e 

brincadeiras potencializam expressões lúdicas e, por sua vez, promovem a criação de 

narrativas, onde o repertório de vida dos sujeitos embalam os momentos de ficção, seja 

nas paredes das cavernas ou através de um jogo eletrônico.  

Quando se reflete a narrativa através da perspectiva de uma produção lúdica, 

expressa, no início do desenvolvimento da espécie humana, através de signos verbais, é 

interessante atentar para as palavras de Walter J. Ong (1998), professor de literatura 

inglesa e pesquisador sobre os processos de desenvolvimento e transição entre a 

oralidade e a escrita. O pesquisador estabeleceu uma distinção entre as representações 

de oralidade, denominando dois termos: oralidade primária e oralidade secundária.  

O primeiro termo traz referências a oralidade das culturas que não sofreram 

influência pelo letramento ou por qualquer forma de escrita ou da impressa, sendo que 

dela participam sujeitos totalmente não familiarizados com a escrita. 

  Por conseguinte, a “oralidade secundária” está representada na cultura atual, 

imersa e influenciada pela alta tecnologia, emergindo uma nova oralidade mediada por 

dispositivos como telefone, rádio, televisão, entre outros.  A existência e o 

funcionamento destes meios eletrônicos irão depender da escrita e da imprensa. O autor 

                                                             
11

 É importante notar que tais pensamentos sobre o jogo e a relação com a evolução da espécie humana 

foram escritos por Huizinga no final da década de 30, do século XX. 
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ainda ratifica que, na realidade atual, não existe mais  espaço para a cultura da oralidade 

primária no sentido restrito uma vez que todas as culturas conhecem a escrita.   

Será, então, nesta mesma realidade apresentada acima, que os anseios de uma 

humanidade se tornam urgentes e voláteis, em uma extrema necessidade de realizar um 

processo comunicacional, constituindo uma nova identidade, a do Homo media 

(GOSCIOLA, 2003). O ser humano agora não apenas usufrui de objetos e ambientes 

tecnológicos a seu dispor, mas também interage com eles, interferindo em seus modus-

operandi e, em contrapartida, também sendo por eles influenciado. É uma realidade 

recorrente: a cada nova descoberta tecnológica “existe uma mudança nas percepções 

humanas” (ibdem, 2003, p.27). 

Em consonância com o que foi apresentado, novos ambientes sócio-culturais 

foram criados a partir da evolução tecnológica estimulando a gênese da cultura das 

mídias (SANTAELLA, 2003), configuração cultural onde os jogos eletrônicos se 

encontram. O ato de jogar transcende uma questão de tempo e espaço. Faz parte da 

natureza do ser humano e, através dele, arranjos sociais são (re)concebidos e praticados 

em diversas esferas das relações humanas. O exercício de elaborar e contar narrativas, 

em seus diversos meios de exploração, se apoia principalmente no fator lúdico, inerente 

ao ato de jogar. E toda a narrativa é a promessa de uma história, pois nunca há garantias 

se a recepção daquilo que foi criado será realmente igual aquilo foi criado. Em potência, 

toda narrativa é uma aposta ao mesmo tempo em que o ato de narrar se constitui, 

também em potência, um ato educativo. 

3.2- NARRATIVAS APROXIMADAS : JOGOS ELETRONICOS 

CONTANDO HISTÓRIAS 

As formas de como o mundo é imaginado, percebido e (re)construído através das 

narrativas, por sua vez entretecidas através de um contexto social-técnico com a 

evolução da sociedade humana, possibilitam diversas formas de contar histórias, 

transferindo um conhecimento e compartilhando experiências. E todo ato de contar 

histórias, a representação e a ressignificação dos fatos dependem de um meio para 

acontecer.  
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As fronteiras antes impostas pelas condições de tempo e espaço começaram a ser 

rompidas com o surgimento e evolução das conhecidas mídias digitais. Essas mídias se 

instituíram como poderosos meios de comunicação com dimensões tecnológicas, 

narratológicas e condições de produção e recepção totalmente distintas entre si ou entre 

mídias analógicas. É importante considerar, ainda, que a evolução das narrativas e a sua 

influência sobre a perspectiva da cognição humana estão fortemente entretecidas com a 

evolução dos meios disponíveis para que uma história seja contada.  

Neste sentido, percebe-se uma transição entre meios e métodos. A partir e 

através da oralidade, escrita, fotografia, pintura e outras artes, a narrativa ganha novas 

trilhas de expressão com o advento de recursos audiovisuais. Dispositivos como cinema, 

televisão e jogos eletrônicos lançam propostas para novas e ricas formas de contar 

histórias, instigando a ludicidade e permitindo a sensação de imersão em universos 

fantásticos, favorecendo mais intensamente o imaginário dos sujeitos. Mas antes de 

efetivamente adentrar nas possibilidades narratológicas de um jogo eletrônico é preciso 

esclarecer justamente o que seria este artefacto.  

Huizinga(2000) foi o primeiro pesquisador a adentrar não sobre o conceito de 

jogo em si mas conseguir fazer uma relação com o contexto sociocultural e considerá-lo 

como um elemento integrado à natureza humana e ao seu cotidiano 

De acordo com filósofo holandês, o jogo pode ser visto como um elemento da 

cultura do homem, emergindo valores e sentidos dispostos na linguagem, na ciência, na 

poesia no direito, na filosofia, na guerra e nas artes, ou seja, um complexo mosaico 

como forma de expressão de uma sociedade, e neste contexto, o jogo seria o resultado 

de  

[...] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 

mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 

consciência de ser diferente da "vida quotidiana". (HUIZINGA, 2000, p.33). 

 

O conceito de jogo proposto por Huizinga desenvolve uma noção acerca de um 

ambiente lúdico, moldado por uma consciência que opera a realidade através da 
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imaginação e encenação dos sujeitos e estes devendo seguir um conjunto de regras. 

Portanto, o jogo carrega em si uma lógica própria onde o agrupamento de ações 

relacionadas a ele serão legitimadas através do espaço próprio onde o jogo acontece 

como um “círculo mágico”, que seria mais uma das metáforas criadas por Huizinga 

(2000) para se referir ao “território” especial criado no tempo e no espaço pelo jogo.  

O caráter especial e excepcional de um jogo é ilustrado de maneira flagrante 

pelo ar de mistério em que frequentemente se envolve. [...] Dentro do círculo 

mágico, as leis e costumes da vida cotidiana perdem validade. Somos 

diferentes e fazemos coisas diferentes. [...] Todos eles são mundos 

temporários dentro do mundo habitual, dedicados à prática de uma atividade 

especial. (HUIZINGA, 2000, p. 15-16) 

 

Salen e Zimmerman (2004) reforçam a ideia apresentada por Huizinga (2000), 

afirmando que será o círculo mágico  

(...) é onde o jogo acontece. Jogar um jogo significa entrar em um círculo 

mágico, ou talvez em criar um quando o jogo começa. (...) Significados 

especiais se agrupam ao redor de objetos e comportamentos. Em efeito, uma 

nova realidade é criada, definida pelas regras do jogo e habitada por seus 

jogadores. (...) O círculo mágico de um jogo pode ter um componente físico, 

como o tabuleiro de um jogo de tabuleiro, ou o campo de uma disputa 

atlética. Mas muitos jogos não têm limites físicos, queda-de-braço, por 

exemplo, não requer muito em termos de lugares ou materiais especiais. O 

jogo simplesmente começa quando um ou mais jogadores decide jogar  

(SALEN E ZIMMERMAN, 2004, p. 95/96 ). 

 

Castronova (2005) compara o círculo mágico a uma membrana que funciona 

como uma barreira que separa dois mundos sendo que no mundo interior da mesma, a 

vida continua através de variadas regras da fantasia. A membrana imaginada pelo 

pesquisador existe para proteger o interior daquele mundo imaginado uma vez que será 

necessário que todos os participantes admitam as regras propostas. Mas ainda assim, 

Castronova alerta que a membrana é “porosa” e, portanto um círculo não tão mágico, 

onde variados elementos podem sair do mundo exterior e adentrar no mundo interior.  

Por certo, a realidade do círculo pode ser abalada por inúmeros fatores, desde 

um acidente causado por uma cadeira que quebra durante a partida ou o som de um 

telefone celular que toca ao seu lado. No entanto, o que pretendo marcar é justamente 
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não sua fragilidade, mas a constituição, em potência, de um domínio junto ao cognitivo 

e emocional de um interator.  

Continuando a reflexão sobre o conceito de jogo, Juul (2005) complementa o 

pensamento de Huizinga ao escrever que  

Um jogo é um sistema formal baseado em regras; cujos resultados são 

variáveis e quantificáveis; onde diferentes variáveis determinam diferentes 

valores; o jogador exerce o esforço a fim influenciar o resultado, o jogador 

sente-se unido ao resultado; e as consequências da atividade são opcionais e 

negociáveis (JUUL, 2005, p. 6/ 7) 

 

A concepção adotada por Jesper Juul foi baseada na busca dos mais simples 

elementos que poderiam “fazer parte” do jogo, evitando dessa forma uma ampliação 

desnecessária em busca do conceito. Essa definição pode atender a uma extensa gama 

de jogos, incluindo os mais antigos até jogos mais contemporâneos, incluindo nesse 

grupo os jogos eletrônicos. As seis características elencadas por Juul (2005) são 

necessárias e complementares entre si e a sua proposição legitima o lugar do game em 

relação ao que seria, conforme o autor, “[...] casos limítrofes (e) não games”
12

 (ibdem 

2003, n.p) , como jogos de simulação e ficções hipertextuais, respectivamente.  

O conceito de jogo elaborado por Zimmerman (2004), e adotado por este 

trabalho, suscita o game como uma “[...] uma atividade voluntária interativa, em que um 

ou mais jogadores seguem regras que restringem seu comportamento, consagrando o 

conflito artificial que termina em um resultado quantificável”
13

 (ZIMMERMAN, 2004, 

p. 160) 

Neste sentido, é interessante demarcar fronteiras sobre o conceito de 

interatividade adotado nesta pesquisa. Jogar um jogo eletrônico implica em estabelecer 

um padrão de interatividade entre o interator e o ambiente digital que está sendo 

apresentado. Sendo ainda mais específico, jogar um game significa estar fazendo “[...] 

escolhas dentro de um sistema de jogo desenvolvido para apoiar a ação e os resultados 

                                                             
12

 “borderline cases [...] (and) not games” (tradução nossa) 

13
 “[…] voluntary interactive activity, in which one or more players follow rules that constrain their 

behavior, enacting an artificial conflict that ends in a quantifiable outcome” (Tradução nossa) 
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de forma significativa. Este processo de ação e resultado acontece porque os jogadores 

interagem com o sistema projetado do jogo”
14

 (ibden, 2004, p.58)  

Zimmerman apresenta quatro formas de interatividade, todas elas relacionadas 

com uma efetiva esperiência narrativa. A primeira forma é definida como Interatividade 

Cognitiva (ou participação interpretativa) e ocorre através de uma relação junto ao 

sistema do jogo sob uma forma mais psicológica, onde o interator interpreta a obra, 

através de interação emocional e afetiva, o que irá simular a narrativa.  

Existe a Interação Funcional (ou participação utilitária) que se efetiva através da 

relação de interação com a estrutura do sistema, seja ela real ou virtual. Por estrutura, 

entendam-se elementos como a interface do jogo, o tempo de resposta ou até a posição 

dos botões no joystick. A terceira forma de interatividade é reconhecida como a 

Interatividade Explícita (ou participação com escolhas e procedimentos destinados). 

Seria a interatividade de acordo com acepção da palavra: clicar com o mouse em links 

de um romance interativo, usar o joystick para sair de determinada armadilha no jogo, 

etc. Essa interatividade inclui “escolhas, simulação dinâmica e outros procedimentos 

programados na experiência interativa”
15

 (ZIMMERMAN, 2004, p. 60). 

Por fim, a quarta forma de interatividade é chamada pelo autor de “beyond-the-

object-interactivity 
16

” (ibdem, 2004, p.60) (ou ainda participação através da cultura do 

objeto). Seria a interatividade que ocorre fora do ambiente do sistema, resultado da 

vontade de sujeitos que se interessam em expandir aquela realidade que está sendo 

apresentada. Um exemplo seria o caso de fãs que criam fóruns, vídeos, web-sites, etc, 

tendo como matéria prima o universo do game. Em síntese, seria a cultura influenciando 

o objeto e vice-versa.  

                                                             
14

 “[...]choices within a game system designed to support action and outcomes in meaningful ways. This 

process of action and outcome comes about because players interact with the designed system of the 

game.” (Tradução nossa) 

15  “choices, dynamic simulation, and other procedures programmed into the interactive experience” 

(tradução nossa) 

 

16
 O termo é criação do próprio autor sendo que uma tradução literal poderia não ter o sentido desejado. 

Acredito que o significado mais aproximado seria “além da interatividade do objeto”.  
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Portanto, são quatro formas com diferentes níveis de engajamento 

providenciados pelo interator.  A interatividade em ambientes propostos pelos jogos 

eletrônicos, segundo Zimmerman, é melhor reconhecida através da definição de 

Interatividade Explícita devido à aproximação do conjunto de escolhas e ações 

realizadas pelos gamers. 

Toda a interação proposta através de um jogo eletrônico, contudo, ocorre através 

de um suporte. No cenário tecnológico atual, o jogo eletrônico encontra apoio em 

diferentes meios além do console ou do computador de mesa. Os próprios consoles 

evoluíram para se tornarem estações multimídias. Neste contexto, o game não depende 

de um computador, seja qual for a sua representação, apenas para servir como um meio 

para ser jogado. O computador será um ambiente digital onde os jogos eletrônicos 

poderão ser também produzidos.  

Nos últimos vinte e cinco anos do século XX, o contexto social técnico 

colaborou com o surgimento e o fortalecimento do universo digital (MURRAY, 2003) e 

o advento de uma crescente redução de custo fez com que o computador se torne mais 

presente nos lares das famílias a partir da década de 70, tornando-se mais potentes e 

rápidos com o passar dos anos. Tal evolução possibilitou o surgimento de um cenário 

onde os parâmetros comparativos entre mídias estabelecidas no cotidiano da 

humanidade, como o livro e o cinema, não serão os mesmos quando se trata de jogos 

eletrônicos.  

O computador torna-se, desse modo, um dispositivo que pode mediar diversas 

criações humanas, um espaço frutífero para o desenvolvimento de narrativas de ficção 

uma vez que, enquanto ambiente digital, assimila “mais capacidades de representação à 

medida que pesquisadores tentam construir dentro dele uma realidade virtual tão densa e 

tão rica quando a própria realidade” (ibdem, 2003, p. 41). Essa nova perspectiva 

tecnológica, com uma célere capacidade de se modernizar, modifica os padrões da 

criação de uma narrativa ficcional até então estabelecida através de suportes 

ordenadores tradicionais como o cinema e a televisão. 

Emerge, portanto, um novo panorama que se caracteriza por um cenário de 

fronteiras mais atenuadas entre os games e narrativas.  Escritores de romances, 
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dramaturgos e cineastas, em associação com cientistas da computação, conseguem criar 

mundos ficcionais mais reais e possíveis, onde histórias são contadas e assistidas através 

de um “palco digital”. Uma história pode ainda assumir múltiplas formas emergindo 

como uma história multiforme, resultado de constantes pressões de mudanças na 

condução de um enredo que uma narrativa linear pode sofrer. 

Neste contexto, Murray (2003) entende a história multiforme como uma 

narrativa escrita ou dramatizada que apresenta uma única situação ou enredo, mas com 

múltiplas versões, cada uma refletindo pontos de vista diferentes sobre o mesmo evento. 

A narrativa multiforme intenciona em dar uma existência simultânea a uma 

possibilidade de eventos que podem ocorrer de forma paralela, permitindo o 

entendimento de que “viver no século XX é ter consciência das diferentes pessoas que 

podemos ser, dos mundos possíveis que se alternam e das histórias que se entrecruzam 

infinitamente no mundo real ” (ibdem, p.49). 

O filme Corra Lola Corra
17

, de produção alemã, desenvolve uma trama onde o 

Manni, que trabalha em uma quadrilha de contrabandista, perde uma quantia em 

dinheiro e terá que repor o valor antes que seu chefe perceba o ocorrido. Desesperado, 

Manni telefona para Lola, sua namorada, pedindo a sua ajuda e dizendo que só tem 20 

minutos para devolver o dinheiro ao patrão. O conflito é, desse modo, estabelecido e 

Lola empreende uma jornada angustiante pelas ruas de Berlim a fim de achar uma 

solução e salvar Manni. O enredo do filme apresenta cortes de uma história multiforme, 

com toques de estética de videogame em alguns pontos de trama, onde cada escolha 

feita por Lola, por mais simples que seja, poderá mudar o final de trama e que, por sinal, 

apresenta três finais possíveis.   

O mundo possível criado para desenvolver o enredo de “Corra Lola Corra” 

admite semelhanças com uma experiência simulada e, consequentemente, aproxima-se 

das experiências e possibilidades de aprendizagem proporcionada por um jogo 

eletrônico onde o interator exerce o seu direito de errar, repetidas vezes, para conseguir 

êxito assim que entende a proposta daquele ambiente simulado.   

                                                             
17

 Confira o vídeo 01. 
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Um possível caminho para desenvolvimento de narrativas não lineares não 

esteve reclusa ao cinema. A indústria televisiva norte-americana, no final dos anos 70, 

ensaiava os primeiros acordes de uma possível história multiforme, entrando em 

contradição com o que até então era apresentado a uma população consumidora de 

seriados televisivos, encaixados em modelos previsíveis, formulaicos e, até certo ponto, 

confortáveis.  

O paradigma foi alterado em 1981 quando estreou a série Hill Street Blues
18

, 

apresentando um hibridismo temático, um misto de drama policial e comédia de humor 

negro, com a encenação de múltiplas tramas simultaneamente, cenas caóticas através do 

movimento de câmera e personagens gritando entre si, tornando parte dos diálogos 

quase indecifráveis. 

A singularidade da série, que apresentava eventos filmados com utilização da 

técnica do plano-sequência e sem direcionamento de foco da câmera para um 

personagem específico, inaugura uma nova forma de apresentar conteúdo de 

entretenimento pela televisão e segundo Dille e Platten, “[...] (a série) também ajudou o 

público ficar mais a vontade com novas formas alternativas de contar histórias e de 

entretenimento, o que, é claro, uma grande parte do que estamos fazendo hoje em vídeo 

games” (2007, p.10)
19

. 

A instituição de novos meios e formas para a arte de contar histórias, onde 

enredos são bifurcados e mundos possíveis são objetos de reflexão junto ao nosso 

cotidiano real, possibilita a percepção e o uso do computador enquanto plataforma 

capaz de mediar diferentes permutações e expressões narrativas. Consequentemente, 

será o computador a tecnologia eleita por aqueles que pensam, planejam e produzem 

para a indústria dos jogos eletrônicos. 

Portanto, assume-se aqui a perspectiva na qual o computador, enquanto meio 

digital a ser adotado como um poderoso dispositivo para difusão de histórias,  aprimora 

                                                             
18

 Hill Street Blues, série de televisão norte-americana , veiculada entre 1981 e 1987 , foi um drama 

policial centrado na vida dos membros de uma delegacia urbana de Chicago, mostrando crônicas das 

vidas pessoais dos policiais desse distrito. 

19
 “it also helped audiences become confortable wich alternate forms of storytelling and entertainement, 

which is, of course, a big part of what we are doing today in vídeo games” . (Tradução nossa). 
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um potencial discursivo através de quatro propriedades que a ele lhe são específicas 

(MURRAY, 2003), e neste movimento, se faz necessário uma maior atenção por parte 

desenvolvedores de jogos eletrônicos (e roteiristas incluídos neste time) sobre tais as 

possibilidades destes novos arranjos discursivos. 

A primeira dessas propriedades desenvolve o entendimento de que um 

computador revela uma capacidade procedimental, ou seja, possui condições para 

executar uma série de procedimentos, uma série de regras. Tal propriedade também 

remete ao fato de que o computador não deve ser encarado como uma via, um condutor, 

mas sim como um motor, onde são incorporados comportamentos complexos e 

aleatórios, não havendo espaço para transmissão de informações estáticas. 

Os computadores são também ambientes digitais participativos. Murray destaca 

que durante a interação de um sujeito junto a um determinado software
20

, a organização 

participativa fica evidenciada, ou seja, os ambientes digitais proporcionados pelo 

computador reagem às informações que são inseridas neles. Neste contexto, o interator 

obtém uma determinada resposta para sua ação naquele ambiente e também reage a 

mesma. A combinação das propriedades procedimentais e participativas do computador 

é o que, de fato, evidencia a sua interatividade. 

Agora, voltemos para as propriedades elencadas por Murray (2003). Meios 

como livros e filmes se apresentam com uma característica linear onde o espaço é 

retratado através de uma descrição verbal ou imagética. Já os atuais ambientes digitais 

dispõe de outra propriedade singular, a espacial: representar espaços navegáveis 

permitindo a mobilidade do interator neste universo. 

Toda a capacidade espacial disposta pelo computador se elabora através do 

processo interativo da navegação onde o interator, através da seleção de comandos via 

teclado ou mouse, pode alterar uma determinada situação que está sendo 

(re)apresentada. Desse modo, tal propriedade, amplamente utilizada através das 

aplicações gráficas em prol de uma simulação, não depende da capacidade que o 

                                                             
20

 Janet Murray formula os conceitos sobre as quatro propriedades evidenciadas através do computador a 

partir de sua análise do programa ELIZA, um software criado em 1966 e que tinha a capacidade de 

simular junto ao interator um diálogo com um psicólogo, onde ELIZA assumia a personificação de um 

terapeuta da escola rogeriana.  
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computador possui em exibir imagens, mapas ou modelos em 3D assim como também 

não depende ainda da sua função comunicativa que possibilitar conectar lugares 

geograficamente distantes. 

Por fim, promovendo uma maior contribuição no que se refere a criação de 

narrativas, a quarta propriedade identifica os computadores como ambientes com  

capacidades de armazenar e recuperar enormes quantidades de informações, instituindo 

a característica de ser um ambiente digital enciclopédico. Essa propriedade, que 

possibilita congregar um extenso arsenal de informações, aliado a realidade de que os 

computadores do mundo são potencialmente acessíveis entre si através do ciberespaço, 

configura o computador em uma vasta biblioteca digital. Tal condição oferece, aos 

escritores, a “oportunidade de contar histórias a partir de múltiplas perspectivas 

privilegiadas, e de brindar o público com narrativas entrecruzadas que formam uma rede 

densa e de grande extensão”. (ibdem, 2003, p. 89). 

Inseridos nessa coletânea de propriedades que instituem um caráter narrativo 

através de um ambiente digital, os jogos eletrônicos emergem como artefatos culturais 

(Alves, 2004) potencialmente narrativos, uma vez que a tecnologia computacional 

possibilitou a criação de softwares de entretenimento. E considerando os estudos 

seminais sobre uma área de pesquisas relativamente recente, os Games Studies
21

  

apresentavam, até pouco tempo, duas correntes de pensamento: os narratologistas e os 

ludologistas. 

Os primeiros desenvolvem discussões acerca da potencialidade expressiva e 

narrativa do game, destacando similaridades com as linguagens do cinema, televisão e 

arte literária além de empreender esforços para que os mesmos não sejam classificados 

a partir e unicamente pelo seu sistema de regras. Os ludologistas, por sua vez, 

argumentam que a experiência promovida por um jogo eletrônico está condicionada 

diretamente às suas propriedades lúdicas, como os desafios e suas regras que 

potencializam (ou não) o progresso do interator durante o jogo. Neste caso, a narrativa 

não se torna um fator importante para que a experiência seja, efetivamente, divertida.  

                                                             
21

 Pesquisas acadêmicas relacionadas ao universo dos jogos eletrônicos. 
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A questão sobre narrativa e os possíveis sentidos que um interator constrói 

durante sua experiência de jogar polariza pesquisadores através de leituras mais 

abstratas sobre o que um jogo pode propor. O jogo Tetris, com uma simplificada 

mecânica onde pedras são encaixadas e aquelas que foram combinadas são excluídas do 

montante, representa aos olhos de Janet Murray um simbolismo associado ao ritmo 

frenético de nossas vidas, uma metáfora que remete a “um tipo de dança da chuva para a 

psique pós-moderna, feita para nos proporcionar uma encenação de controle sobre 

coisas que estão além de nossas capacidades”. (MURRAY, 2003, p.142). 

Em seu artigo “Games Telling stories? - A brief note on games and 

narratives”
22

, Jesper  Juul (2001) admite que existem traços de narrativas nos games. 

Contudo, tal existência fica condicionada, sobretudo, às fases iniciais, tutoriais ou 

enredos cinemáticos que auxiliam o interator a adentrar, de forma mais profunda, no 

universo lúdico e narrativo do game. Para o autor, a narrativa pode ser utilizada para 

contar ao jogador o que ele deve fazer ou quais seriam suas recompensas durante o jogo. 

Jogos eletrônicos podem ainda gerar narrativas que seriam comentadas pelo jogador ao 

fim das sessões de jogo. Sendo assim, Juul (2001) acredita que games e narrativas 

podem ter características semelhantes em alguns pontos, como a estrutura de quest, que 

faz com que o interator empreenda esforços visando um “retorno” por parte do game e a 

existência de personagens protagonistas, algo comum em muitos jogos de computador.   

No entanto, outros pontos rementem a algumas diferenças, consideradas 

fundamentais pelo autor. Para o autor, transpor a narrativa de um filme para o ambiente 

de um game não garante que os mesmos eventos e personagens sejam adaptados de 

forma fiel, adicionando ainda uma crítica sobre o elemento tempo, que discorre de 

forma diferente no universo dos games quando comparado com as narrativas 

cinematográficas ou literárias. 

Frasca
23

 (1999), por sua vez, propõe uma unificação entre as duas correntes, 

acreditando que apesar dos fortes traços de ludicidade de um game, é ainda possível 

                                                             
22

 “Jogos contam histórias? - Uma nota breve sobre jogos e narrativas” (tradução nossa) 

23
 Mais sobre a proposição lançada por Gonzalo Frasca, acessar seu artigo “ Ludology meets Narratology: 

similitudes and differences between (video)games and narrative”. Disponível em: www.ludology.org 

(acessado em 17 out. 2012) 
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construir significados e conteúdos narrativos sobre o mesmo a partir da experiência de 

jogar. O termo Ludology , cunhado por Frasca, adota uma perspectiva complementar 

entre as duas linhas de pensamento, onde a “intenção não é substituir a abordagem 

narratológica, mas complementá-la. Queremos entender melhor o que é a relação com a 

narrativa e os videogames, suas semelhanças e diferenças”
24

 (ibdem, 1999, n.p). Em 

síntese, Gonzalo Frasca defende um entendimento, também adotado por esta pesquisa, 

onde associações entre a estrutura de uma narrativa e a experiência de jogar podem co-

existir no ambiente de um jogo, finalizando futuras disputas entre as duas correntes de 

pensamento.  

Andrade (2007) corrobora com Frasca quando relata a sua experiência em jogar 

Star Wars Galaxies
25

, percebendo uma possível união entre elementos lúdicos e 

elementos narrativos oriundos do filme Star Wars.  

 

O início do jogo faz  uma  analogia   à   abertura   dos   filmes,   exibindo   a   

logomarca   de   Star   Wars  e   os famosos   caracteres   amarelos.   No  

cinema,   este   texto   serve   para   apresentar   ao   espectador   a história   

narrada   em   cada   episódio.   No  game,   funciona   para   situar   o   

usuário   dentro   da cronologia  da  série   Guerra  nas  Estrelas,  mostrando  

que  o  desafio  se  passa   entre  os  episódios V   e   VI.   Esta   introdução   é   

seguida   de   uma   simulação   do   plano   geral   externo   de   uma   nave 

imperial. No seu interior, o jogador se depara com os avatares de Han Solo e 

Chewbacca, que vão me levar par afora da base Imperial. Uma vez do lado de 

fora, o avatar pode seguir para dois ambientes – a estação espacial Tansarii  

ou  para  a  cidade  virtual   de  Mos  Eisley  -   onde  o  desafio,   de  fato,   

tem   início.   Assim, pode se constatar  que  a  abertura  de  SWG,  

acompanhada  da  passagem  da  Estrela  da  Morte,  é uma simulação do 

conteúdo que é exibido nos filmes.(ANDRADE, 2007, p. 25). 

 

A percepção de um jogo digital como possível forma de expressão de um 

conteúdo narratológico também já foi discutida por Petry (2011), quando a pesquisadora 

lança problematizações sobre a forma de analisar um game, compreender seu “texto” e 

mensagens contidas nele. Para tanto, a pesquisadora, que  admite o game como um 

                                                             
24

 “intention is not to replace the narratologic approach, but to complement it. We want to better 

understand what is the relationship with narrative and videogames; their similarities and differences” 

(tradução nossa) 

25
 Star Wars Galaxies é um jogo do gênero MMORPG, lançado em 2003 e baseia-se no projeto 

cinematográfico da saga Star Wars, também conhecido no Brasil como “Guerra nas Estrelas”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/MMORPG
http://pt.wikipedia.org/wiki/Star_Wars
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artefato cultural, empreende uma investigação focada através da observação de jogo 

eletrônico Heavy Rain
26

, seguindo uma orientação fenomenológica e psicanalítica.  

A pesquisadora esclarece que o jogo, devido a qualidade gráfica do ambiente e 

cuidado com a representação dos personagens, inclusive com a exposição de traços 

afetivos-emocionais, levantou questionamentos sobre sua real apresentação como game 

ou se estaria mais próximo da proposta de um cinema interativo. E além dos aspectos 

relacionado a seu design, o jogo dispõe de uma estrutura narrativa com o qual a 

pesquisadora considera “exemplar, tanto pela força da temática da qual trata, como pela 

forma dramática como se estrutura a interação jogador-jogo” (PETRY, 2011, p.6). 

A proposta do enredo de Heavy Rain (2010) instiga reflexões acerca de questões 

que originam o desespero humano, ornado com inspirações do cinema-noir, 

apresentando quatro protagonistas que se envolvem com a investigação sobre um serial-

killer. As ações do jogador podem levar a diferentes finais do jogo, inclusive a morte 

dos personagens principais, inserindo o jogador em uma jornada que flerta entre o 

triunfo ou a impotência (ibdem, 2011).  Na construção de sua narrativa, Heavy Rain 

apresenta personagens que simulam sentido, além daquilo que está escrito ou lido, 

simplesmente através das expressões faciais, entonações de voz ou formas de andar.  

Sempre quisemos capturar o “espírito” das personagens, perceber suas 

personalidades, dar-lhes vida e gerar uma crença na verossimilhança, mesmo 

quando os desenvolvedores de jogos não preocupavam-se primordialmente 

com isso pois não possuíam tecnologia para tal. Seguindo nossa ancestral 

característica de contadores de histórias recheávamos as ações das 

personagens de jogos com motivações e objetivos. Mais recentemente, com 

as condições técnicas em expansão, chegamos ao ponto de nos surpreender 

com os gráficos dos cenários e o realismo das personagens. (PETRY, 2011, 

p. 6). 

 

Em casos como o de Heavy Rain (2010), portanto, é possível dizer que jogos 

digitais podem providenciar, através de sua estrutura lúdica, projetos narrativos 

completos ou potenciais, provendo a emersão de sentidos que serão agenciados através 

de informações lançadas durante a experiência do jogo ou recursos externos a ele.  

Percebe-se ainda que a convergência de pensamentos e conceitos é possível e tal campo 
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 Jogo lançado em fevereiro de 2010, para a plataforma de console PlayStation3 e produzido pelo estúdio 

Quantic Dream. 
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de estudo merece ainda mais investigações acerca da proposta de um jogo digital como  

dispositivo capaz de promover um potente conteúdo narrativo.  

Um conteúdo que pode estar, segundo Petry (ibdem), metaforizado sob o 

elemento da chuva, constante no jogo, representando a dor de um pai, um dos 

personagens, pela busca de seu filho desaparecido. O ponto sobre a ficção nos jogos 

ainda levanta questionamentos, principalmente devido a que tipo de jogos está sendo 

analisado. No entanto, apesar de que “alguns jogos têm um elemento de ficção, mas que 

não é universal aos jogos
27

” (JUUL, 2003, p.32) , as condições gráficas de Heavy Rain
28

 

o aproximam muito da linguagem cinematográfica e permitem tal simbolismo ficcional.  

 

Fig. 01 : A chuva simbolizando a dor de um pai. Fonte: http://gematsu.com/2009/08/heavy-rain-screens-

reveal-third-character. Acesso em 13 mar. 2013 

 

Portanto, é inegável o entretecimento de influências estéticas entre os dois 

meios, compartilhando inclusive de um mesmo simbolismo imagético, como cenas com 

chuva. O personagem Finn, no filme Grandes Esperanças
29

 (1998), se arrisca em um 

                                                             
27

 “some games have a fictional element, but that it is not universal to games “ (tradução nossa) 

28
 C.f :http://cantogamer.com/2012/08/31/heavy-rain-uma-mistura-de-filme-e-jogo-na-medida-certa/. 

Acesso em 12 set. 2012 

29
 Cf. vídeo 02 

http://gematsu.com/2009/08/heavy-rain-screens-reveal-third-character
http://gematsu.com/2009/08/heavy-rain-screens-reveal-third-character
http://cantogamer.com/2012/08/31/heavy-rain-uma-mistura-de-filme-e-jogo-na-medida-certa/
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temporal, percorrendo a cidade de Manhattan em busca de sua amada. A chuva não é 

apenas a dor da rejeição como também um elemento opositor a sua jornada. No filme O 

piano
30

(1993), após ter seu dedo cortado pelo golpe de um machado, empreendido pelo 

marido traído, a personagem Ada não tem mais lágrimas para chorar seu sofrimento. 

Será então através da chuva que o mundo chora sua dor.  

Os jogo digitais podem não demandar por elementos narrativos em sua 

constituição, mas as presenças de tais elementos conferem, sem sobre de dúvida, um 

maior aprofundamento por parte do interator em sua experiência lúdica. Acredito ainda 

que os jogos digitais, mesmo sem maiores pretensões de retratar fielmente as condições 

narratológicas do cinema, podem representar e serem desenvolvidos em prol de uma 

narrativa aproximada.  

3.3 A ARTE DA NARRATIVA 

 

O início da narrativa como técnica de construção consciente de histórias ocorreu 

a partir do fortalecimento da cultura da literatura, potencializada pelo gênero 

romancista, ao final do século XVIII. Este movimento iria continuar até meados do 

século XX, consequência de um crescimento do seu público consumidor, uma vez que  

entre os finais do século XVIII e as primeiras décadas  do século XX, o público do 

romance havia crescido do forma considerável e, para satisfazer a sua necessidade de 

leitura, numerosos romances foram produzidos. (SILVA, 1974).  

Será através da seleção de elementos que integram o manancial de experiências 

pessoais do roteirista, aliadas ainda à sua imaginação, que o projeto de uma narrativa 

pode realmente avançar. Assim como as narrativas orais, transmitidas através dos 

séculos pelos mais diversos tipos de atores/autores sociais, a criação de uma história que 

será escrita e utilizada em determinado projeto narrativo, remete ao roteirista o ofício de 

pensar e entender a ficção como uma ação ou produto de um fingimento, algo que 

sugere, que modela, que inventa, indo além da realidade visível. (BULHÕES, 2009). 
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 Cf. Vídeo 03 
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A narrativa é alvo de uma representação que pode ser sustentada pela linguagem 

articulada, oral ou escrita, pela imagem, fixa ou em movimento, pelo gestual ou pelo 

cruzamento intencional de todos estes elementos, e que estão presentes nas histórias, 

nos mitos, no virtual, no cinema, na conversação. Segundo Gancho (2004), a literatura 

apresenta determinados elementos, nomeadamente Tema, Assunto e Mensagem, os 

quais se constituem como marcas que se apresentam como essência da história, antes 

ainda dos elementos estruturantes.  

O entendimento de como essa tríade se institui para o desenvolvimento de uma 

narrativa pode ajudar a desvelar uma análise e compreensão das instâncias subjetivas ao 

leitor/receptor e que relacionam aspectos determinantes sobre a motivação ou satisfação 

em determinada obra
31

. Estes conceitos estão inseridos, de forma sutil ou não, em 

diversas expressões de uma narrativa, como um romance, filme e, se observados com 

atenção, em jogos digitais.  

Será devido a uma utilização bem planejada que estes dispositivos de conteúdo 

poderão ser percebidos e entendidos, mesmo inconscientemente, por sujeitos que 

tenham com as simbologias de uma narrativa.  O conceito de tema se relaciona 

diretamente com uma ideia, aquela na qual determinada história será desenvolvida. 

Gancho (2004) salienta que o tema pode ser identificado através de seu uso como um 

substantivo abstrato. No romance Senhora
32

, cuja história desenrola-se no Brasil do 

século XIX e expressa os gostos e desgostos de uma relação amorosa entre um homem e 

uma mulher, o tema que permeia todo o conteúdo da narrativa é o amor e a ambição.   

O Assunto seria a concretização do tema, ou seja, de que forma o tema pode 

evoluir durante o tempo e o espaço do enredo. Identifica-se um assunto nos próprios 

fatos encontrados na história e corresponde geralmente a um substantivo (ou expressão 

substantiva) concreto. Considerando o romance Senhora novamente como exemplo, o 

                                                             
31

 Gosciola (2008) apresenta um conceito do que seria uma obra o qual será admitido neste trabalho. Para 

o autor, uma obra se identifica como um produto, que pode ser artístico ou não, cuja representatividade ou 

qualificação de sua produção independe de uma linguagem ou meio de expressão. 

32
 Romance escrito por José de Alencar em 1865. 
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assunto seria o casamento e a relação conjugal, do casal de protagonistas da história, 

Aurélia e Fernando.  

Por fim, a mensagem de uma história se configura como um pensamento ou 

conclusão que pode ser percebida através da experiência de fruição da narrativa. 

Geralmente condensada em uma única frase, a mensagem de Senhora pode ser 

entendida como “o amor é mais forte que a ambição” (ibdem, 2004, p. 32).  

Tema e Assunto podem ser encontrados e diferenciados no decorrer do 

entendimento do enredo da narrativa. São eles que informam o conteúdo ao leitor no 

sentido de despertar a sua motivação e consumo pela obra, identificando sobre o que se 

trata a história (Tema) e de que forma a mesma poderá ser desenvolvida. 

 A Mensagem se configura como uma “lição” que o leitor/receptor irá 

compreender  ao final da narrativa ou ainda durante o desenvolvimento da mesma. Pode 

também ser entendida, popularmente, como a “moral da história”, largamente utilizada 

em fábulas e contos, podendo estar disposta na trama de forma explícita ou implícita.  

Porém, nem toda mensagem pode ser entendida como a “moral da história”, pois 

considerando a moral como a transmissão de um ensinamento regido por um contexto 

social, político ou religioso de uma época, existem histórias com “mensagens que 

contrariam a moral vigente e seriam, portanto, imorais”.(GANCHO, 2004, p.30). 

Neste universo de possibilidades, a criação, coordenação e, muitas vezes, 

combinação, de histórias herda estratégias narrativas que já foram utilizadas, 

reconhecidas e aclamadas. É um ponto importante perceber que a originalidade no 

desenvolvimento de um projeto narrativo nem sempre se resguarda em criar o 

desconhecido, mas também (re)modelar aquilo que já é noticiado, sempre em prol de 

desenvolver a ficção e o entretenimento.  

Muitos temas, assuntos, e mensagens que já serviram para desenvolver situações 

e personagens em determinada narrativa, inclusive as velhas narrativas anônimas e orais 

em suas formas simples, como lendas e mitos, que são constantemente captados e 

reprogramados para atender os diversos suportes do universo midiático (BULHÕES, 
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2009). O que já foi imaginado, dito e escrito, independente de sua época, se constitui 

como um grande repertório para os projetos narrativos do século XXI.  

No entanto, a instituição desse repertório, enquanto formato de uma história, 

dependem de alguns preceitos básicos, entendido como elementos da arte do drama, 

cuja génese remonta aos escritos de Aristóteles (2001), na Grécia Antiga.  

No entendimento de Aristóteles, um enredo bem construído não pode ter seu 

início e seu final sem que exista um sequência lógica de eventos, obedecendo a um 

fluxo de começo, meio e fim. É a constatação do que muitos autores e roteiristas 

entendem como a estruturação dramática em três atos: início (apresentação), meio 

(confrontação) e fim (resolução). Existem diversas formas de nos apropriarmos de uma 

história e uma bastante popular, que opera em um sentindo linear, conduz um olhar 

sobre todos os lugares e tempos em que se passam os eventos ou ações. Para outros 

autores, experimentar uma narrativa poderá acontecer  “percorrendo-a do início ao fim”.  

(GUIMARÃES, 2009, p. 43). 

A estrutura dramática começa com o entendimento do que seja uma estrutura 

básica de uma ação (Guimarães, 2009). A ação identifica um conjunto de 

acontecimentos que se desenrola em um determinado tempo e espaço. E para que de 

fato uma ação ocorra, existem elementos que a compõe e estão em um determinado 

estado o qual será modificado.  

Através da ação é que se apresenta o conflito, algo que acontece e muda o 

mundo (ou uma parte dele), os personagens são revelados e evidenciam-se onde eles se 

encontram, fisicamente. É através da ação que se justifica o discurso falado, ou seja, os 

personagens falam em função do que acontece e não o contrário. E tudo aquilo que 

acontece inicia de um modo e finaliza de outro. Um dos elementos que confere essa 

alteração de um estado é o tempo. O tempo de alguma coisa “é o tempo do movimento 

dramático, da ação” (Guimarães, 2009, p.44). 

O entendimento do tempo sobre a ação desvela então a constituição de três 

momentos: o antes, o durante e o depois da ação. Voltamos então para a instituição de 

uma estrutura, também nomeada como três atos.  Em uma obra de ficção (ou ainda de 

não-ficção), cada ato articula uma função específica dentro da narrativa.   
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Se partirmos do princípio, como mencionado acima, de que a ação alterou um 

mundo possível em estado de equilíbrio, presume-se então que tudo aquilo que 

aconteceu se iniciou de algum modo. Desse modo, será esta a função do primeiro ato: 

apresentar um cenário, uma realidade estável que irá sofrer algum tipo de alteração e 

que dará início a um conflito.  

Esse estado de equilíbrio pode ser qualificado e exibido de diferentes maneiras, 

sendo importante entender que uma determinada proposta de um projeto narrativo não 

está, necessariamente, conectada às nossas suposições pessoais do que seria equilíbrio, 

normalidade e instalação de uma crise.  

É melhor que pensemos em normalidade como qualquer situação de 

equilíbrio para um conjunto de pessoas, estejam elas nas suas casas, numa 

trincheira, numa penitenciária, num barco pesqueiro em alto mar, num 

prostíbulo ou vivendo de recolher lixo num aterro sanitário. Desde que 

estejam em equilíbrio, entrarão em crise quando o equilíbrio for perturbado.  

(GUIMARÃES, 2009, p.47). 

 

Geralmente, a decisão sobre a duração de todos os atos fica sob a 

responsabilidade da equipe do roteiro. O processo de desenvolvimento de determinada 

obra deve esclarecer aos participantes do mesmo o quão será necessário de tempo e 

conteúdo para que o sujeito que assiste, ouve, joga tenha formado um sentido inicial 

sobre a história. Em variados projetos de jogos digitais com forte apelo narrativo, o 

primeiro ato se apresenta através de animação cinemática, uma cut-scene
33

.  

Então, será no primeiro ato que a narrativa estabelece o mundo “antes de que 

qualquer coisa aconteça, dramaticamente(...), o espectador é trazido do seu mundo 

pessoal e de suas preocupações pessoais para o universo da ação dramática” 

(GUIMARÃES, 2003, p. 42). O mundo então já foi apresentado e um determinado 

evento, que pode ser representado por alguma atitude de alguém ou a ocorrência de um 

“fato”, deflagra o início do segundo ato.  

                                                             
33

 Cut-scene é uma sequência em um jogo eletrônico sobre a qual o jogador tem nenhum ou pouco 

controle, interrompendo o jogo e sendo usada para avançar o enredo, reforçar o desenvolvimento do 

personagem principal, introduzir personagens inimigos, e providenciar informações de fundo, atmosfera, 

diálogo, ou pistas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gamer
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Essa passagem entre um primeiro e segundo ato representa um ponto crucial na 

concepção de uma narrativa e é justamente onde se pode capturar a atenção do 

espectador para o desenvolvimento da trama nas ações seguinte. A caracterização do 

segundo ato se dá através da conjugação de um verbo especial, dentro da história, um 

verbo que possa ser entendido como a motivação do personagem protagonista. 

Neste ponto, a qualificação de um verbo que situa a ação de um protagonista 

poderá valer inclusive para tramas que acusam a mais de um personagem que assumem 

tal papel. Em casos assim, é preciso entender que não seriam necessariamente forças 

contrárias, como em um cenário de protagonista versus antagonista. 

O tempo de duração do primeiro ato relaciona-se diretamente ao 

desenvolvimento do conflito através do qual o protagonista tentará conjugar plenamente 

o seu verbo, executando sua ação principal. E apenas termina quando o personagem 

supera aquilo que se opõe a ele e a sua ação principal, podendo ser essa superação se 

qualificar como uma vitória, derrota ou nenhuma destas. (ibdem, 2003) 

Novamente, demarca-se aqui uma fronteira invisível entre o segundo e o 

primeiro ato, reconhecido como Clímax. O Clímax deve ser considerado como parte do 

resultado do conflito e não como uma causa para seu desfecho. 

O terceiro ato geralmente se inicia após o desfecho do conflito, retratando como 

as coisas irão se estabelecer ou como já se encontram, nesse mundo alterado e que está 

em uma nova altitude de equilíbrio. Em um espetáculo audiovisual cinematográfico, a 

configuração de um desfecho, instituindo o seu terceiro ato, não apresenta grandes 

dificuldades para reconhecimento.  

Quando se trata de jogos eletrônicos, o terceiro ato se expande com mais 

evidência em projetos como propostas narrativas mais elaboradas, onde o clímax do 

jogo tem, por exemplo, o embate entre o chefe principal, o líder da gangue, também 

chamado comumente como o Boss,  e após a sua derrota existe um  discurso que pode 

ser imagético, textual ou ambos, apresentado o interator a um novo ambiente pós-

vitória.  
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A constituição destes atos dramáticos, envolvidos pela atmosfera fictícia de uma 

narrativa, está submetida à escolha e a estruturação equilibrada de determinados 

elementos específicos e essenciais à escrita de um roteiro audiovisual. Considerando a 

subjetividade decorrente da formação única de cada sujeito, as soluções narrativas para 

uma mesma história poderão ter diferentes interpretações e apresentações.  

Tais elementos, destacados por Gancho (2004) como enredo, personagens, 

tempo, espaço e o próprio narrador, são distribuídos com maior ou menor profusão de 

detalhes para determinar caminhos na imaginação e estabelecer um conhecimento para 

aquele que recebe tais informações. Romances, teatro, fotonovelas, telenovelas, filmes, 

jogos digitais, enfim, correspondem a uma extensa gama de formas de expressar uma 

narrativa e, por sua vez, admitem uma perspectiva de atuação em determinado gênero. 

A autora ainda continua dissertando sobre os elementos das narrativas, entendendo que  

Contar histórias é uma atividade praticada por muita gente: pais, filhos, 

professores, amigos, namorados, avós. Enfim, todos contam-escrevem ou 

ouvem-lêem toda espécie de narrativa: histórias de fadas, casos, piadas, 

mentiras, romances, contos, novelas...Assim, a maioria das pessoas é capaz 

de perceber que toda narrativa tem elementos fundamentais, sem os quais não 

pode existir. (GANCHO, 2004, p.5 ). 

 

           Sendo assim, partindo da premissa de que é a partir destes cinco elementos que 

uma história se estrutura, é importante ressaltar a função de cada um deles na narrativa. 

Para fins de uma simplificação sobre conceitos, a autora revela perguntas que facilitam 

a identificação destes elementos em uma narrativa: O que aconteceu? Com quem? 

Quando? Onde? Por quê? 

 

3.3.1 ENREDO 

O enredo se apresenta como o conjunto de fatos de uma história, sendo também 

conhecido “por muitos nomes como: fábula, intriga, ação, trama, história”. (GANCHO, 

2004, p.14).   
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O que se narra e a forma como se narra são, portanto, distintos, cada um destes 

aspectos constitui um nível diferente: o da história narrada e do discurso pela qual é 

narrada. Para Nogueira,  

Um e outro se articulam no acto da narração, momento em que submetemos 

uma certa história a determinados dispositivos (oralidade, escrita, 

audiovisual, etc.) que a reconfiguram aquando da sua apresentação – é então 

que surge a narrativa enquanto junção dos dois aspectos: o quê (história) e o 

como (enredo). (2010, p.63-64) 

 

Quando se refere ao enredo e as propostas que remetem, justamente, sobre o que 

se trata a história, tais propostas estarão diretamente ligadas às engrenagens 

motivacionais que envolvem a vida humana. O cotidiano oferece elementos com 

simbolismos universais, que podem ser reconhecidos em diferentes culturas, tais como a 

aventura, a perseguição, a vingança, a descoberta  e, um dos mais explorados, o amor 

proibido. Murray (2003) acredita nestes simbolismos assumindo a forma de padrões que 

são recorrentes ao nosso entendimento uma vez que a própria experiência humana é 

,constantemente, permeada por eles. Pode, inclusive, existir variações relativas 

específicas configurações culturais entre diferentes sociedades, mas o conjunto básico 

dos acontecimentos, a partir do qual as histórias serão contadas, permanece inteligível a 

todos nós.  

Questionamentos analíticos mais aprofundados no que tange a estrutura do 

enredo, nos leva a duas importantes questões associadas à ele: Conflito e a 

Verossimilhança. 

Aristóteles evidencia com destaque os trabalhos efetuados pelos poetas na 

seleção e organização dos acontecimentos, diante do universo real, atentando ainda aos 

modos de entrelaçar possibilidades, verossimilhança e necessidades em uma história. 

Segundo o filósofo grego, uma narrativa deve compor as suas possibilidades de maneira 

verossímil e dentro daquilo a que se propõe o poeta ao realizá-la e não se propor a 

reproduzir exclusivamente o que já existe. 

[...]Não compete ao poeta narrar exatamente o que aconteceu; mas sim o que 

poderia ter acontecido, o possível, segundo a verossimilhança ou a 

necessidade. O historiador e o poeta não se distinguem um do outro, pelo fato 

de o primeiro escrever em prosa e o segundo em verso [...] Diferem entre si, 
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porque um escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido. 

[...] a poesia permanece no universal e a História estuda apenas o 

particular.(ARISTÓTELES, 2001, p. 252). 

 

Gancho (2004), que entende a verossimilhança como uma natureza ficcional do 

enredo, pondera que todo enredo apresenta uma lógica interna, que o torna verdadeiro 

ao leitor e que isso seria a “essência do texto de ficção” (2004, p.10). É importante 

ressaltar que esta lógica não demanda uma verdade rigorosa sobre os fatos ocorridos, 

em uma comparação ao universo que se encontra fora do texto
34

, mas que a maneira de 

como a história é contada, considerando aquele universo narrativo criado para seu 

desenvolvimento, deve parecer verdadeira para quem lê.  

Para alcançar tal credibilidade, o leitor deve perceber uma “organização lógica 

dos fatos dentro do enredo. Cada fato da história tem uma motivação (causa), nunca é 

gratuito e sua ocorrência desencadeia inevitavelmente novos fatos (consequência)” 

(ibdem, p.10).  

Mas apenas uma questão de verossimilhança não finaliza as questões acerca do 

desenvolvimento de um enredo. Toda a organização dos fatos precisa ser compreendida 

a partir de um elemento que dispara a ação: o conflito.  

Seja entre dois personagens, seja entre o personagem e o ambiente, o conflito 

possibilita ao leitor-ouvinte criar expectativa frente aos fatos do enredo(...) 

Conflito é qualquer componente da história (personagens, fatos, ambiente, 

idéias, emoções) que se opõe a outro, criando uma tensão que organiza os 

fatos da história e prende a atenção do leitor. (GANCHO, 2004, p. 10-11).  

  

 

Considerando um arcabouço estrutural, o conflito, via de regra, determina as 

partes do enredo. Para a autora, estas partes são: Exposição, Complicação, Clímax e 

Desfecho.  

                                                             
34

  Em sua obra Como analisar Narrativas, a professora Cândida Vilares Gancho se reporta a 

exemplos retirados da literatura nacional e internacional. Mesmo assim, o entendimento da palavra texto 

será adotado neste trabalho através dos conceitos da linguística, onde, de forma geral, um texto será uma 

manifestação das ideias de um autor, que serão interpretadas pelo leitor de acordo com seus 

conhecimentos linguísticos e culturais e independe, em nosso caso, da mídia a ser utilizada para 

transmissão do mesmo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
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O começo de uma história é o que pode ser chamado de exposição, pois é 

justamente quando são apresentados “os fatos iniciais, os personagens, às vezes o tempo 

e o espaço. Enfim, é a parte na qual se situa o leitor diante da história que irá ler” 

(GANCHO, 2004,p.11). A complicação, também conhecida como desenvolvimento, é a 

parte do enredo na qual o conflito será desenvolvido.  

Pode haver ainda mais de um conflito em uma narrativa e, através do 

desenvolvimento deles (ou de apenas um), o leitor terá contato com o clímax, o 

momento culminante da história, ou seja, o momento de maior tensão, no qual o conflito 

chega a seu ponto máximo. Por fim, apresentando a solução do conflito, se estabelece o 

desfecho, (também conhecido como desenlace ou conclusão), configurando a 

possibilidade de ser um final feliz ou não.  

Observando o desenvolvimento de uma narrativa no game, o desenvolvimento 

do enredo e, consequentemente, dos outros elementos associados à história elaboram 

sentidos junto ao interator que foram classificados por Murray (2003) como os prazeres 

característicos do ambiente digital. O primeiro deles é o resultado da nossa ânsia de 

viver fantasias através de um cenário participativo e imersivo. Através de suas 

características enciclopédicas e seus espaços navegáveis, o computador nos permite 

adentrar em uma realidade imaginada, promovendo dessa forma a imersão. 

O segundo prazer, a agência, consiste na realização que sentimos ao perceber os 

resultados de nossas ações enquanto interagimos com aquele mundo ficcional. É 

gratificante, por exemplo, visualizar o nosso movimento por entre paisagens virtuais 

apenas através do clique de um mouse. Por fim, existe a transformação, ocasionada 

pelas possibilidades que um computador oferece em “mudar as formas”. Em um jogo de 

computador podemos nos transformar em guerreiros ou espadachins, a depender do 

ambiente narrativo.  

A instituição desses três conceitos, todos ocorrendo através da sensorialidade,  

nos  instiga a refletir o potencial de uma narrativa interativa e quais poderiam ser as 

escolhas dentro de um roteiro que podem ajudar a promove-los no interator. Se 

observarmos bem, os três prazeres possuem uma plausível associação com o 
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desenvolvimento da jogabilidade em um game. No capítulo seguinte, falarei mais um 

pouco sobre isso.  

3.3.2 Personagens  

Tudo aquilo que acontece durante a instalação do enredo e o desenvolvimento 

do seu conflito é articulado a partir e através das ações dos personagens. Pessoas reais 

ou imaginárias, animais, objetos, enfim, tudo pode representar inspiração ou modelo 

para criação deste “ser que pertence à história e que, portanto, só existe como tal se 

participa efetivamente do enredo, isto é, se age ou fala” [e também são definidos] “ pelo 

julgamento que fazem dele o narrador e os outros personagens” (GANCHO, 2004, p. 

14).  

Para Nesteuriuk (2002), os personagens admitem uma personificação humana ou 

até a representação de elementos subjetivos e do imaginário como a morte, um objeto 

ou uma casa lúgubre. Um clássico exemplo da estruturação simbólica de personagens 

através da figura de objetos se encontra na narrativa de A Bela e a Fera, animação 

produzida pela Disney em 1991, baseada no conto de fadas de mesmo nome. 

Nesta a adaptação, todos os criados do castelo foram transformados em objetos 

como castiçais, bules e xícaras e exercem importância fundamental na trama, pois dão 

suporte as ações da personagem Bela. Ao fim do encanto no castelo, os objetos-

personagens assumem novamente suas formas humanas.  

 

Fig. 02: Cena da animação – Bela, Fera e os outros personagens-objetos do castelo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Contos_de_fadas
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Bela_e_a_Fera
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Outro aspecto relevante é a instalação de uma dicotomia em relação ao 

significado dos personagens para o leitor, apresentando a figura do protagonista e do 

antagonista. Para a autora, o herói se apresenta como o “protagonista com características 

superiores às de seu grupo” e o anti-herói, como um protagonista que “tem 

características iguais ou inferiores às de seu grupo, mas que por algum motivo está na 

posição de herói, só que sem competência para tanto” (GANCHO, 2004, p.14). 

Quando se refere ao antagonista, a autora enfatiza que é o personagem que se 

“opõe ao protagonista, seja por sua ação que atrapalha, seja por suas características, 

diametralmente opostas às dos protagonistas. Enfim, seria o vilão da história” (ibdem, 

p.15).  

Outro conceito que está abarcado quando se estuda personagens é a 

representação dos personagens secundários. A autora acima nos informa que tais 

personagens possuem uma “participação  menor ou menos frequente no enredo; podem 

desempenhar papel de ajudantes do protagonista ou do antagonista, de confidentes, 

enfim, de figurantes” (2004, p.16).  

O personagem, seja ele protagonista ou secundário, requer algumas exigências 

naturais daqueles que consomem as narrativas. Uma das principais é o artifício de 

reconhecimento de determinadas personas naquele personagem, algo que nos remeta á 

alguém que nos conhecemos (ou a nós mesmos) e que vai além da elaboração artística 

de uma composição de figurino ou design para um jogo digital. É algo mais complexo e 

subjetivo e, deste modo, mais desafiador. 

E.M. Forster acreditava haver dois tipos de personagens na ficção: os 

planos, que atuam exatamente da mesma forma ao longo da narrativa, 

e os redondos, que podem aprender e crescer. No entanto, como 

Forster assinalou, estamos mais interessados nos personagens capazes 

de surpreender-nos do que naqueles que são planos e previsíveis 

(...).O que buscamos num personagem criado não é apenas surpresa, 

mas revelação. O comportamento inesperado de um personagem de 

ficção precisa ser surpreendente da mesma forma que os seres 

humanos o são; ele deve-nos alguma coisa que reconheçamos como 

fiel à vida real. (MURRAY, 2003, p. 226). 
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3.3.3 TEMPO 

Apesar de ser uma das características estruturantes de uma narrativa, o tempo 

talvez possa ser considerado como um dos elementos que mais apresenta dificuldade em 

percebê-lo no enredo justamente pela sua representação subjetiva. Mas a sua 

importância se revela seguindo a compreensão de que precisamos de tempo para narrar 

um acontecimento, uma história. Assim, como também precisamos de tempo para a 

apreciação da mesma história que nos é narrada. 

No entanto, ao se tratar de estudos de ficções narrativas, o tempo, elemento 

totalmente imerso no enredo, se apresenta a partir de diferentes padrões. Podemos 

entender o tempo como simplesmente o que a palavra representa: uma época em que se 

passa história. Porém, ainda existem três perspectivas acerca do tempo da narrativa que 

merecem destaque. A camada temporal de uma narrativa pode ser estruturada a partir de 

um tempo cronológico,  psicológico ou histórico. 

O primeiro conceito remete à ordem natural dos eventos no “enredo linear (que 

não altera a ordem em que os fatos ocorreram); chama-se cronológico porque é 

mensurável em horas, dias, meses, anos, séculos”(GANCHO,2004, p.21). Ou seja, o 

tempo cronológico será reconhecido através de seus eventos naturais cíclicos e de 

duração determinada e são utilizados como forma de ratificar a duração dos 

acontecimentos. O tempo psicológico, por sua vez, está remetido a um enredo com 

estrutura narrativa não-linear, sendo subjetivo, variando a depender do personagem, 

onde “o tempo transcorre numa ordem determinada pelo desejo ou pela imaginação do 

narrador ou dos personagens, isto é, altera a ordem natural dos acontecimentos” (ibdem, 

p.21). Cabe aqui salientar que é muito comum a utilização destas categorias de tempo, 

na mesma narrativa, sem prejuízo de entendimento do enredo pelo receptor.  

Dos conceitos acima relatados, ainda existe a discussão acerca do tempo 

histórico. Apesar de semanticamente poder ser confundido com o tempo da história, o 

tempo histórico, na verdade contextualiza historicamente os acontecimentos da 

narrativa, representando o conjunto de eventos históricos (O atentado terrorista 

conhecido como 11 de setembro de 2001, por exemplo) ou de um processo histórico 

(como foi o caso da revolução Francesa e suas repercussões pelo mundo) 
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A despeito do entendimento de Gancho (2004) sobre tal representação do tempo 

na narrativa, outros autores destacam, a exemplo de Nogueira (2010), que a 

complexidade sobre o assunto vai além dos aspectos cronológicos ou psicológicos. 

Apesar de o autor propor ensinamentos para aspirantes a roteiristas da linguagem 

cinematográfica, pode-se perceber uma ressignificação possível para roteiros que tratem 

das narrativas para jogos eletrônicos, principalmente se considerarmos os avanços 

tecnológicos e imbricamentos das formas de contar histórias entre as duas linguagens. 

Dado as condições de que o roteirista possui em moldar o tempo em função dos 

meios e dos fins com o que e para que cada narrativa demanda, é importante observar 

que existe, acima de tudo, um tempo da história, sinalizado anteriormente e entendido 

como signo linguístico de ordem significante que nos conta a narrativa como ela de fato 

aconteceu, como sucessão cronológica dos acontecimentos; e um tempo do discurso, 

que traz um significado a mente do leitor/receptor, demonstrando a orientação da 

narrativa (como no caso de histórias que se iniciam a partir de revelações do seu final, 

por exemplo). E são conceitos que, mesmo quase nunca se coincidindo entre si, 

orientam o tempo através de duas perspectivas fundamentais: ordem e velocidade 

(NOGUEIRA, 2010) 

Quando se refere a “ordem”, Nogueira (2010) especifica que se trata de 

entendermos o que significa o recurso narrativo anacronia (inversão de tempo) e suas 

devidas representações: analepse e prolepse. O autor  explica que quando se é observado 

qualquer evento que seja uma alteração da ordem dos eventos da história quando é 

contada chamamos de anacronia. Apesar da nomenclatura não muito comum, este 

recurso é antigo e, frequentemente, utilizado.  Através dele existem duas possibilidades 

de uso: a analepse (vulgarmente conhecida como flashback)  que ocorre quando se há 

um recuo de tempo em relação ao presente, e a prolepse (também conhecido como 

flashfoward) ocorre quando acontece uma antecipação de eventos futuros (NOGUEIRA, 

2010). 

Essa reordenação temporal contribui no desenvolvimento de alguns objetivos na 

trama como, por exemplo, a caracterização retrospectiva de algum personagem, a 

explicação casual dos eventos, o atraso de algumas informações importantes que serão 

reveladas sob a forma de enigmas ou a criação de mistério e expectativa.  
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Quando se trata de velocidade, um dos mais influentes recursos da economia 

narrativa é a elipse.  A ocorrência deste recurso existe quando se é percebido a 

aceleração da narrativa via supressão de lapsos temporais e, neste sentido, conferindo 

maior agilidade a narrativa uma vez que serão dispensados acontecimentos sem 

prejuízos para a compreensão total da história. 

Murray (2003) traz ainda contribuições que alertam não diretamente sobre a 

questão do tempo no enredo, mas sim sob as perspectivas autorais dos escritores de 

enredo e o processo de desenvolver uma determinada sequência de eventos.  

O que será necessário para que os autores criem histórias ricas e satisfatórias, 

explorando as propriedades características de ambientes digitais e 

proporcionando os prazeres estéticos que esse novo meio nos promete? 

Precisamos descobrir uma maneira que permita a eles escrever de forma 

procedimental; antecipar todas as reviravoltas do caleidoscópio, enredo, mas 

também as regras sob as quais esses eventos ocorrerão. Os escritores 

precisarão de um método concreto para estruturar uma história coerente, não 

como uma sequência isolada de eventos, mas como um enredo multiforme 

aberto à  participação colaborativa do interator. A princípio, essa composição 

caleidoscópica parece uma violenta ruptura com a tradição, mas, quando 

analisamos como as histórias evoluíram com o passar dos anos, notamos 

técnicas de padrões e variações que parecem muito sugestivas para as 

narrativas baseadas em computador. (MURRAY, 2003, p. 179). 

 

Um exemplo de jogo que transcende a questão linear do tempo, como uma 

sequência isolada de eventos, é o jogo de plataforma Braid. A narrativa do game conta a 

história de Tim, um rapaz que sai em busca de sua namorada presa em um castelo. 

Durante toda a trajetória do personagem, o interator lida com adversidades diversas, 

mas sempre podendo criar manipulações acerca do elemento tempo, constituindo-se 

como uma das mecânicas principais do jogo. Desse modo, o protagonista nunca irá 

morrer, pois o interator sempre poderá voltar no tempo em caso de ter sofrido alguma 

injúria. A questão de voltar no tempo, evitando a sua morte, conduz o interator ao final 

do jogo esclarecendo que , na verdade, a princesa não foi raptada mas sim fugiu do 

personagem Tim devido aos erros cometidos no passado.  

As subjetivações sobre a questão do tempo dentro da narrativa de um game pode 

estar ainda associada a diversos fins como, por exemplo, uma informação na tela que 

informa o jogador sobre quanto tempo ainda resta para o final de determinada fase. O 
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tempo, neste sentido, é um regulador e indutor de uma ação, podendo repercutir 

diretamente sobre as decisões que o jogador proceda junto ao seu personagem. 

3.3.4 ESPAÇO  

O tempo e espaço são elementos cada vez mais difíceis de serem separados. Se 

os eventos são marcados por determinadas evoluções que se transformam na camada 

temporal, esta acontece em algum lugar. O que percebemos (ou imaginamos) em uma 

narrativa não são os eventos envolvendo tempo — elemento invisível — mas sim no 

espaço — elemento visível.  

Imaginemos o evento hipotético de um arqueiro disparando a sua flecha. 

Podemos visualizar o arqueiro manejando seu arco, retirando a flecha, colocando-a no 

arco, preparando-se para disparar e, finalmente, a flecha é disparada. Todos os 

elementos que fazem parte evento são imaginados como participantes de um 

determinado espaço, antes mesmo que  tenhamos consciência do tempo transcorrido na 

ação. O tempo (invisível) é preenchido pelo espaço físico (visível) e por tudo aquilo que 

nele estiver presente. Em uma narrativa, tempo e espaço são mutuamente permeáveis e 

indissociáveis. 

Gancho (2004) defende que a ação ocorre inserida em um espaço determinado e 

que este não funciona apenas como uma caracterização que estimula a imaginação do 

leitor. Ele também apresenta informações derivadas de uma interação que os 

personagens irão estabelecer com um determinado espaço, relevando influências sobre 

as “atitudes, pensamentos ou emoções”(2004,p.23) dos personagens ou estes também 

irão trazer eventuais transformações ao espaço.  

Outra ideia que concorre para esta discussão é a trazida por Nogueira (2010) que 

entende o espaço como cenário (devido, possivelmente, pela formação artística em 

audiovisual do autor) e que o mesmo é estabelecido para o apreciador (ou interator, 

como veremos mais adiante) através do exercício de descrição do narrador. Para o autor, 

“a descrição de um lugar só é feita pela primeira vez que ele aparece, excepto quando 

alguma alteração ocorrida é relevante para a narrativa (um adereço ou cenário que é 

ocultado, deslocado, destruído, etc.)”. (NOGUEIRA, 2010, p.15). 
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Por fim, Gancho (2004) defende o entendimento do espaço por um prisma que 

não identifica apenas um lugar, mas que revela um ambiente e um clima. O ambiente, 

local onde habitam os personagens, seria um espaço carregado com características 

sociais, econômicas, morais e psicológicas e será conceituado a partir da convergência 

entre o tempo e o espaço acrescentando a experimentação de um clima. E sobre a 

identificação de um clima na narrativa, Gancho sinaliza como “o conjunto de 

determinantes que cercam os personagens, que poderiam ser resumidas às seguintes 

condições: socioeconômicas; morais; religiosas; psicológicas”. (2004, p. 24) 

Jogos digitais se constituem em espaços seguros se considerarmos que toda a 

experiência agenciada poderá ser simplesmente desfeita desligando a computador ou o 

console, por exemplo. É como se através de um simulador de cidades pudéssemos testar 

a nossa memória, reconstruir o nosso desejo, a nossa aproximação com o ideal, quantas 

vezes acharmos necessário.  

3.3.5 – NARRADOR  

Uma narrativa nunca estará completa sem a representação do narrador. 

Considerado como elemento estruturador da história (GANCHO, 2004), o narrador 

possui sua função estabelecida a partir de uma perspectiva em relação aos fatos 

narrados. Sendo assim, dois tipos de narrador, segundo Gancho (2004), podem ser 

identificados: o narrador em primeira pessoa e o narrador em terceira pessoa.  

Em relação a terceira pessoa, o narrador estará sempre “fora dos fatos 

narrados(...)também conhecido pelo nome de narrador observador” (GANCHO, 2004). 

A onisciência, quando o narrador sabe tudo sobre a história, e a onipresença, quando o 

narrador está presente em todos os espaços da história, são as características principais 

que identificam de imediato este narrador observador.  

Também chamado de narrador personagem (GANCHO,2004), o narrador em 

primeira pessoa participa diretamente da trama e, por consequência, terá um noção 

sobre a história de forma limitada uma vez que não será onisciente e nem onipresente.  

É interessante observar ainda a contribuição de Benjamin quando coloca a 

relação da narrativa e do narrador. 
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A  narrativa,  que  durante  tanto tempo floresceu num meio  de  artesão -no  

campo,  no mar e na cidade  -, é ela própria, num  certo  sentido,  uma forma 

artesanal de comunicação.  Ela não  está  interessada  em  transmitir  o "puro 

em si"  da  coisa  narrada  como  uma  informação  ou  um relatório. Ela  

mergulha  a  coisa  na  vida  do  narrador  para  em  seguida  retira-la dele.  

Assim  se  imprime  na  narrativa  a marca  do narrador,  como  a mão do 

oleiro  na  argila  do  vaso. Os narradores gostam de começar sua  história  

com uma  descrição  das  circunstâncias  em  que  foram  informados  dos  

fatos que vão contar a seguir, a menos  que  prefiram  atribuir  essa  história  

a uma experiência  autobiográfica.(BENJAMIN, 1985, p.205). 

 

A presença do narrador também está presente de forma invisível em outras 

formas narrativas. Na série de televisão Downton Abbey
35

, o narrador é a câmera que, 

através de um longo plano sequencia, seguindo uma das empregadas da casa, nos 

apresenta elementos do cenário e nos instiga a refletir sobre que pessoas moram naquele 

lugar. É uma apresentação importante, pois sinaliza, logo no início, o projeto narrativo 

da série.  

O narrador em jogos eletrônicos também pode estar presente através de 

movimentos de câmera, como no jogo Limbo
36

, que nos aproxima e nos afasta do 

protagonista sem que tenhamos controle sobre isso. O narrador pode ser percebido 

através de cinematics onde algum personagem narra determinados eventos ou ainda 

através de rápidas mensagens hipertextuais que saltam na tela nos informando recortes 

da narrativa, necessários para progredir nas missões.  

 

3.4 ROTEIROS AUDIOVISUAIS: REFLETINDO SOBRE O CÂNONE.  

A linguagem que organiza as proposições criativas sobre a estruturação de suas 

narrativas, como o cinema, agrega condições crescentes para uma real transição e 

evolução no campo da técnica em relação a uma ordenação de influências sobre a 

indústria dos jogos eletrônicos, mesmo que esta já tenha ultrapassado a primeira na 

categoria da lucratividade.  

                                                             
35

 Cf. vídeo 04 

36
 Cf. Vídeo 06 
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Frequentemente, um número maior de títulos, da indústria comercial ou 

independente
37

de jogos digitais, apresenta a utilização de técnicas canônicas do modelo 

cinematográfico de contar histórias, seja através da condução de recursos estabelecidos 

pelos movimentos e angulações da câmera, seja através dos recursos sonoros que 

aferem determinadas situações dramáticas ou, evidentemente, seja através da 

contextualização de um universo simulado através da apresentação de rebuscadas 

cinematics.  

Será principalmente por essas razões que encontro fundamentos para iniciar a 

discussão sobre roteiros a partir e através de considerações que envolvem a linguagem 

cinematográfica. 

No início do século XX, o universo do cinema narrativo ainda operava através 

da nulidade do som e as especificações limitadas da tecnologia conduziram uma 

narrativa mais próxima do natural, onde não se era operado conceitos que delineiam a 

atual narrativa cinematográfica, em específico as planificações e angulações da câmera. 

Na ausência de um código próprio, obras do cinema estavam configuradas ao mesmo 

patamar de outras formas culturais como o teatro popular, os espetáculos de lanterna 

mágica, os cartuns, as revistas ilustradas e os postais. (COSTA, 2006). 

Fruto de pesquisas realizadas não apenas por um ambiente de um “cinema-

indústria”, mas também através da prática de cineastas realizadores, o processo de 

evolução do cinema enquanto mídia permitiu a instalação de técnicas de ver e entender 

o audiovisual como um processo capaz de produzir uma narrativa e instituir o cânone de 

sua linguagem.  

As pesquisas da escola russa, através de Dziga Vertov, Serguei Eisenstein, entre 

outros e, em seguida, a instituição de diferentes formas de narrar através de expoentes 

realizadores alemães e franceses permitiram que a linguagem cinematográfica galgasse 

espaços além da exclusiva premissa do entretenimento. No decorrer da consolidação de 

                                                             
37

 Também conhecidos como indie games. São jogos produzidos por pequenas empresas ou coletivos de 

desenvolvedores sem as mesmas condições de distribuição das grandes empresas mas apoiando-se 

principalmente através da distribuição na internet.  



 

 

79 

 

uma indústria e de um meio que clamava para si um sentido estético e discursivo, a 

sistematização de processos criativos se torna algo obrigatório.  

Apesar de George Meliés iniciar uma exploração, através de seus filmes, sobre 

as possibilidades de uma linguagem a partir da câmera de cinema, foi com Dziga Vertog 

que se estabeleceu, no filme “O homem com uma câmera”, variadas e simultâneas 

articulações da imagem em movimento. (GOSCIOLA, 2007).  

A crescente complexidade nos projetos de realização cinematográfica 

demandava uma ordem, um guia que orientasse não apenas a figura do diretor em um 

set de filmagem, mas que influenciasse nas escolhas criativas de toda uma equipe de 

produção. 

A constituição de uma organização textual que propusesse uma ordem lógica 

para a realização de uma obra audiovisual tem sua gênese ainda nas primeiras décadas 

do século XX, focando a necessidade de se orientar a produção do cinema narrativo. É 

um momento de consolidação da nascente indústria cinematográfica, promovendo 

experimentações que começam a dar espaço para produções com maior duração de 

tempo, preterindo os projetos em curtas-metragens e alavancando um domínio cada vez 

maior sobre técnicas para criação de narrativas. 

Uma realidade que se aproxima com o passado do cinema também ocorreu com 

a indústria de jogos eletrônicos. A capacidade técnica promovida pelo desenvolvimento 

de novas plataformas promoveu o surgimento de games com propostas de narrativas 

cada vez mais complexas.  

No entanto, a despeito de um crescente surgimento de cursos formadores de uma 

mão de obra técnica para a produção dos jogos, a prática de escrita de roteiros para 

jogos digitais transparece, principalmente para os desenvolvedores nacionais de games, 

um juízo de que uma técnica e estética estão mais próximas de um desafio, um campo 

de estudos ainda pouco explorado. Neste contexto, é natural que, como proposta de 

entretenimento, os produtores de jogos eletrônicos busquem inspirações em roteiros de 

cinema, com técnicas já testadas e que reverberam considerável sucesso. 
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 Portanto, revelam-se concepções onde o significado do documento roteiro 

permanece intimamente conectado a uma economia narrativa do som e da imagem 

cinematográficos. Roteirizar uma história seria, de certa forma, explicitar o seu 

desenvolvimento através das indicações cabíveis  

às imagens e ao áudio relacionados ao contexto de um determinado projeto audiovisual. 

Mesmo assim, possivelmente pela influente impressão proporcionada pela engenharia 

do cinema, é pertinente entender proclamadas delimitações sobre o alcance instrumental 

de um roteiro. 

Guimarães (2009) defende o postulado de que o roteiro deve ser reconhecido 

com a descrição verbal de imagens, sons e efeitos, constituindo-se em apenas uma etapa 

de se fazer um filme, que poderão ser exibidos em tela de cinema ou televisão. Ainda 

seguindo o raciocínio que delimita o roteiro audiovisual apenas a projetos para cinema 

ou televisão,  Jean-Claude Carriére e Pascal Bonitzer percebem que o roteiro “significa 

a primeira forma de um filme”. (1996, p.12).  

Field (2001) amplia a discussão quando lança mão do entendimento de que o 

roteiro pode ser visto como uma história contada em imagens, diálogos e descrições. 

Nesse ponto, o autor já evidencia alguns elementos de uma narrativa onde o roteiro se 

encarrega de demonstrar uma determinada circunstância dramática. 

Em sua obra “Roteiros para novas mídias: do cinema às mídias interativas”, 

Gosciola (2003) não faz nenhuma menção ao conceito do documento roteiro, mas irá se 

basear nos estudos de Gianfranco Bettetini para definir o seu entendimento do que seria 

audiovisual. A partir da premissa de que o audiovisual é um produto (objeto ou 

processo) que trabalha com os estímulos sensoriais da audição e da visão, o pesquisador 

identifica que obras como a pintura, escultura, fotografia e cinema mudo fazem 

referência a um só sentido e, portanto, o audiovisual “se encontra em meios como a 

televisão, o cinema sonoro, o vídeo, a multimídia, a computação gráfica, o hipertexto, a 

hipermídia e a realidade virtual”. (GOSCIOLA, 2003, p. 19). 
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Neste sentido, entendo que o jogo digital, apesar de não estar claramente 

mencionado
38

 na listagem inicial de Gosciola (ibdem), pode ser considerado como uma 

obra audiovisual, provocando reações emocionais, sensoriais e cognitivas dos sujeitos 

que com eles interagem.
39

 E na implementação de uma obra que fomenta efeitos 

complexos sobre aqueles que a experimentam, é necessário que se estabeleça uma 

forma de como determinado fluxo de informações irá chegar e auxiliar toda uma equipe.  

É importante ainda esclarecer que apesar de o jogo digital estar apresentado 

como uma obra situada no campo do audiovisual, o mesmo, neste trabalho, transcende a 

perspectiva de fruição, apresentando características singulares, partícipes de uma 

tecnologia de entretenimento digital e não linear.  

Desse modo, o roteiro aqui se estabelece como um documento que intenciona 

comunicar um conjunto de informações entre sujeitos presentes na produção de um 

determinado projeto audiovisual e cujo conteúdo pode se valer de elementos técnicos 

e/ou narrativos. Mas ainda assim, a sua conceituação não estaria completa sem ao 

menos que seja sinalizado a composição criativa do sujeito que pensa e escreve tais 

documentos.  

Através das decisões criativas do seu escritor, o roteiro se revela, 

essencialmente, como uma cartografia do universo de experiências que constituem o 

repertório de vida de um sujeito, uma memória de seu cotidiano. Por isso que, como 

obra, o roteiro sempre será uma manifestação abstrata e que, em contrapartida, promove 

que outras manifestações abstratas sejam criadas a partir dele. Uma reprodução 

simbólica daquilo que sujeito vive, viveu ou ainda, pretensamente, anseia por viver. Um 

devir, próximo talvez da reflexão de Lefebvre, que evoca a ideia de uma cidade que 

suscita o sonho, nos fazendo refletir sobre a potência do imaginerie, onde uma imagem 

citadina não se esgota no real (LEFEBVRE apud CARLOS, 2001).  

                                                             
38

 O autor irá tratar do jogo eletrônico, chamando de videogame, em diversas partes de sua obra, apesar de 

não o mencionar diretamente nesta citação.  

39
 O vídeo número 5 pode ilustrar de forma mais competente a minha afirmação sobre efeitos provocados 

quando se joga um videogame. Neste exemplo, ressaltam-se particularidades sensorais e emocionais. 
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 A cidade é muito mais do que um ambiente físico para os habitantes, sujeitos 

que a constróem e reconstróem em todos os momentos, em todos os instantes, como 

páginas de um roteiro imaginado que ainda não pode ser realizado, pois apenas existem 

em potência, em uma pura forma latente. Como concluem Saraiva e Cannito (2009), o 

roteiro é uma “convicção audaz”, uma intuição.  

Mas como dar forma e sentido a uma intuição? Sigo a partir daqui apresentando 

proposições que retomam a configuração modulada do roteiro cinematográfico, suas 

partes e a representação do todo que convém a este trabalho. O arbítrio que amparou as 

específicas teorizações sobre estudos relacionados ao roteiro não foi, por mais que possa 

parecer, libertador ou espontâneo. As distintas informações advindas de reconhecidos 

autores (Cannito e Saraiva, 2009; Field, 2001; Nogueira, 2010) percorrem uma natural 

trilha de pesquisa que envolve reflexão, interpretação, seleção, organização e, por certo, 

adaptação ao objeto que aqui se investiga. Um trilha que não obedeceu a ordem 

anteriormente descrita, mas que faz parte de uma autorização inerente àqueles que 

investem nas trajetórias incertas da pesquisa.  

3.5 UMA QUESTÃO DE GÊNERO. 

Nas linhas anteriores tentei dissertar sobre entendimentos que envolvem a 

configuração do roteiro como um documento que demarca processos de criação 

dramatúrgica em obras audiovisuais, através de distintas plataformas. E neste 

movimento, o jogo eletrônico integra, inegavelmente, uma posição que o define 

enquanto obra audiovisual. Todavia, como será percebido nas sessões seguintes, tal 

definição nunca será uma proposição de encarceramento a questões de gêneros ou 

restrições técnicas oriundas às específicas plataformas de fruição.  

Ainda que o roteiro possa revelar as proposições criativas de um sujeito, em uma 

dinâmica de comunicação entre seus colegas de projeto, tal intenção ainda não seria o 

bastante para compor uma história. Sobre os elementos de uma narrativa, é fundamental 

que se esclareça saberes em relação a forma (como se apresentam), temática que já foi 

abordada em seções anteriores, e o uso (suas possíveis estratégias de composição) no 

desenvolvimento de projeto de ficção. E isto porque serão tais elementos que permitem 

a constituição plena de grande maioria de modelos de histórias que conhecemos 
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atualmente, desde a tradicional oralidade, passada de geração a geração até os contos, 

romances, peças de teatros, filmes, novelas e, em nosso caso, jogos eletrônicos.  

Pensar formas de se compor um roteiro é levar em consideração as delimitações 

de conteúdo (pois o criar também se encontra na renúncia) e estruturação de eventos que 

possam sinalizar uma ordem de começo, meio e fim da narrativa.  

Acredito que, no exercício de refletir e escrever criativamente um documento-

guia para determinado projeto audiovisual, o sujeito-roteirista enfrenta seu primeiro 

desafio a partir de perspectivas limítrofes engendradas por meio dos paradigmas dos 

gêneros. Guimarães (2009) relata que, para aqueles que possuem dons claramente 

desenvolvidos onde os resultados podem ser obtidos a partir de um talento inato, a 

criação se assume como algo simples, sem grandes esforços ou complicações. Ainda 

que tal assertiva seja bastante esclarecedora conquanto possa ser aplicada em relação a 

diversos cenários artísticos, quando se trata de escrita de roteiros tal proposição não 

estaria, completamente satisfatória para este trabalho.  

A classificação de gêneros no universo de trabalho do roteirista delineia 

possibilidades e restrições que vão além do simples talento para escrita inerente a 

pessoas reconhecidamente criativas. No cinema, o gênero informa caminhos 

discursivos, imagéticos ou textuais, que auxiliam no condicionamento de expectativas 

que o espectador realiza antes e durante o contato com a obra. E o equivalente irá 

acontecer com um jogo eletrônico, desde o momento da sua compra em uma loja, com a 

leitura das informações fornecidas na embalagem, passando pelas mãos e olhares 

atentos do jogador durante a fruição e interação com o mesmo.  

Uma simples relação de gêneros narrativos com o cinema enumera a utilização 

de signos na proposta fílmica e que irão regularizar um regime cognitivo, 

providenciando o reconhecimento de gêneros como terror, suspense, comédia, ação, 

entre outros. No caso dos games, é possível comungar de algumas semelhanças, mas 

ainda na existência de outras tantas permitidas pelas condições tecnológicas quanto nas 

possíveis hibridações entre os gêneros e, principalmente, sobre o específico 

procedimento de regras (mecânicas) que determinam a fruição do interator. 
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Portanto, pensar gênero em jogos eletrônicos é refletir na existência de uma 

mediação que informa tanto para a indústria como para o consumidor variadas 

repartições que irão se valer de soluções narrativas particulares, demandando algumas 

condições (PINHEIRO e BRANCO, 2005). O gênero formaliza as ideias, mas não as 

engessa, pois existem diversas formas de (re)leitura que podem ser feitas a partir de 

gêneros, como a hibridação entre dois ou três. O gênero será ainda a primeira condição 

informativa e especulativa sobre as prováveis abordagens que serão feitas por 

determinada equipe ou estúdio de produção.  

As condições técnicas e de fruição específicas a um jogo eletrônico admite 

extensões em relação à estabelecida proposição de gêneros oriundos das 

experimentações com o cinema. A primeira dela reside em uma clara posição de alcance 

narrativo. Existem jogos que permitem uma maior elaboração de história e outros não, 

como é o caso de boa parte dos jogos casuais. Isso não representaria a total exclusão do 

roteiro no projeto de um determinado gênero de jogo, mas sim em observar as nuances 

especificas ao conteúdo do mesmo para determinado jogo e seu respectivo gênero.  

É de se esperar, por exemplo, que o jogador de um game de ação não espere 

um personagem tão complexo quanto o que espera o jogador de um game de 

terror. Para o primeiro, em muitos casos, basta que saiba onde é o botão de 

tiro. Para o segundo, desvendar o passado e entender a psique do seu 

personagem pode ser a principal chave para um desempenho satisfatório do 

jogo. (Ibdem, 2005, p. 64). 

 

Outro ponto está diretamente relacionado a capacidade técnica de uma equipe de 

desenvolvimento. As contínuas e cada vez mais céleres mudanças tecnológicas que 

afetaram a indústria dos games nos últimos 20 anos
40

 concederam possibilidades e 

implicações quando se trata das inúmeras opções de se produzir um jogo. É certo que 

equipes mais modestas, por exemplo, encontrem dificuldades de produção tanto no que 

remete ao custo de equipamentos e softwares quanto na formação de seus integrantes 

para operá-los. Dificuldades estas que recaem diretamente sobre quais tipos de gêneros 

de games são mais apropriados às realidades operacionais de cada estúdio.  

                                                             
40

 Sobre a evolução dos jogos eletrônicos e seus consoles, ver mais em CAYRES, 2011 e PINHEIRO, 

2007  
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 Considerando, portanto, os pontos até agora levantados, a complexidade, 

renovação e hibridação de gêneros no universo dos jogos eletrônicos é um fator natural 

promovido pela indústria, consumidores e crítica especializada. Neste sentido, adoto a 

denominação proposta por Dille e Platten (2007) em relação aos gêneros mais populares 

atualmente: FPS (First Person shooter); Jogos de terceira pessoa, incluindo aqui os de 

ação e aventura; RPG; Simuladores; Survival-Horror; Estratégia; Plataforma e 

Esportivos.  

3.6 DELINEANDO  IDEIAS ACERCA DO ROTEIRO PARA GAMES 

 

Poderíamos, então, refletir as possibilidades de ressignificação influenciadas e 

inspiradas através do audiovisual fílmico para pensar sobre a linguagem narrativa dos 

jogos digitais? Para Alves, essas aproximações são possíveis, pois os jogos digitais se 

constituem em “uma nova mídia que além de criar outras mídias e possibilidades de 

narrativas estabelecem interlocução com outras linguagens, a exemplo do cinema e da 

escrita, o que desperta pontos de vista divergentes quanto a sua relevância” (2004, p.30) 

A pesquisadora aprofunda ainda essa relação entre o cinema e os jogos digitais 

quando diz que 

Estes avanços, que se intensificam cada vez mais pelas novas versões de 

games, potencializam a qualidade destes produtos ao ponto de fazerem 

concorrência com a qualidade dos filmes exibidos no cinema, com a 

vantagem de serem produtos interativos. E esta aproximação dos jogos com o 

cinema não se dá apenas pela qualidade das imagens. Percebe-se que, 

progressivamente, os games trabalham com narrativas  mais complexas, que 

introduzem técnicas e modelos discursivos cinematográficos — tipos de 

planos, enquadramentos, montagem, ritmo, foco narrativo, elaboração de 

personagens, narrativas em primeira pessoa etc. —, nos quais os jogos trans 

formam-se em histórias interativas, construídas pelos próprios usuários, 

obviamente, dentro dos limites permitidos pelos dispositivos. (2004, p.37-

38). 

 

Ao estabelecer em sua mente a relação criativa entre gênero e roteiro, o sujeito-

roteirista também está instituindo limites. O início, todavia, pode estar relacionado ao 

emprego de uma técnica simples, por vezes complexa, mas sem dúvida libertadora: a 

formulação de uma story line. Procedimento oriundo das técnicas de roteirização norte-
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americanas, a storyline é a técnica inicial a ser utilizada antes da escrita do roteiro 

propriamente dito.  

Segundo Guimarães (2009), a storyline é a “forma mais curta e concisa de 

enunciar o desenvolvimento de uma história” (p. 94). Desenvolver storylines  não se 

constitui, exclusivamente, em um exercício de condução de uma narrativa, uma vez que, 

a partir da escrita de 4 a 5 linhas , o roteirista tem que dar conta de explicar o começo, o 

meio e o fim da sua proposta. A Storyline pode servir ainda enquanto técnica que 

resgata o roteiro para a trilha original sempre que o mesmo avança “fora demais” da 

rota planejada para a narrativa. A storyline permite ainda, a depender da capacidade de 

síntese de cada profissional, relacionar sua história com um determinado gênero de 

jogos eletrônicos. Espera-se ainda que elementos como o protagonista, espaço e tempo 

assim como a ação principal do jogo possam estar descritas na storyline.  

Quando a storyline define claramente uma rota a ser percorrida, o roteiro pode 

ser expandido através de outra técnica que seria a escrita do argumento. O argumento, 

que pode ser um documento anexo ao roteiro, expande toda a ideia contida 

sinteticamente na storyline, desenvolvendo-a com mais detalhes, geralmente escrito 

sobre forma de prosa. São textos relativamente extensos, a depender do projeto 

audiovisual, e pode ser entendido como uma grande zona de trabalho onde o roteirista 

deverá transformar as informações dramáticas mais importantes em cena. Cada cena ou 

um conjunto delas pode vir a se tornar mais tarde uma fase do jogo.  

A cena dramática, também reconhecida como a menor parte na divisão do ato de 

um texto teatral, vem a ser também a menor parte do roteiro de cinema em torno da qual 

toda a narrativa irá se articular. E em relação ao processo de se fazer cinema, as 

estratégias narratológicas dos primeiros realizadores concentravam-se na tradução de 

um ambiente mais naturalista, próximo a realidade vivida da época. No entanto, mesmo 

com propostas amadoras de captura de imagem, foram produzidas pequenas obras que 

demonstravam potenciais caminhos no que tange a produção de algum efeito, muitas 

vezes emocional ou sensorial, no expectador. Durante a exibição do filme “O trem da 
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estação” 
41

, dos irmãos Lumière, a plateia, amedrontada, se levantou rapidamente das 

cadeiras, tentando fugir para o que parecia ser um trem vindo em sua direção. 

O exemplo do pequeno curta ajuda a refletir na estruturação de como um 

dispositivo audiovisual, neste caso o filme, desperta sentidos em uma audiência. Pensar 

na elaboração destes efeitos junto ao espectador é ir além de uma condição 

narratológica do filme. Significa também pensar em como as cenas dramáticas são 

programadas, elementos cuja proposta de organização irá originar o roteiro 

propriamente dito, evidenciando sua composição com descrições de ambiente, 

personagens e diálogos. 

A cena é o elemento de continuidade dentro de uma ação maior que se estende 

além dos limites impostos pelas unidades de tempo e lugar. Durante o esforço de criar 

uma cena, o roteirista determina condições para que a ação dramática aconteça, 

gerenciando as engrenagens de um conflito.  

A cena é uma história em miniatura, uma ação conduzida pelo conflito dentro 

de uma continuidade de tempo e espaço que altera a condição de valores na 

vida de um personagem.[...] Não importa os locais em que ocorram ou sua 

extensão, a cena se organiza em torno de desejo, ação, conflito e mudança. 

(MACKEE, 1997, p. 233). 

 

Existe ainda necessidade de se pensar aspectos que demonstre um determinado 

regime de valores: quando um mundo ficcional é desenvolvido, a história será 

construída em paralelo. Neste sentido, alguns aspectos
42

 devem estar evidentes quando 

se escreve o roteiro tais como: o que é importante neste mundo, quem o possui e quem 

também procura por isto. A partir de pontos como este podem-se encontrar premissas 

básicas para a instalação do conflito. 

E conflito é algo muito relevante em jogos eletrônicos, em seus variados gêneros 

ou fins
43

. Não apenas para aqueles que estão na prancheta dos seus roteiros como 

                                                             
41

 Cf. Vídeo número 07  

42
 Tratarei de outros aspectos como a criação dos cenários, personagens e game play no capítulo seguinte, 

quando será apresentada a análise dos dados.  

43
 Pretendo utilizar o substantivo fins como forma de introduzir a dicotomia entre jogos com fins 

comerciais ou com fins educativos, mesmo que neste trabalho eu acredito em fronteiras bastante ínfimas e 
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também por aqueles que controlam o joystick. A perspectiva de conflito é algo 

recorrente em variados projetos de ficção em distintas mídias audiovisuais e no caso dos 

jogos eletrônicos, sob formas de objetivos, podem assumir diferentes formas 

manifestando-se diretamente através da composição do game-play inspirado em uma 

narrativa. É a certeza de que você, como jogador, “tem que superar obstáculos, se você 

está a alcançar esses objetivos. Esta é também a estrutura subjacente da narrativa [...].
44

 

(DILLE E PLATTEN, 2007, p. 27). 

Durante o seu progresso defronte as diversas condições impostas pelos 

obstáculos e a percepção clara do conflito, o interator recebe informações do ambiente 

do jogo que indicam tudo o que seria possível ou não de ser feito no determinado ponto 

do jogo onde ele se encontra. Essas distinções perceptíveis no ambiente do jogo serão 

possíveis através da recorrência à affordances, possibilidades que podem ser inferidas 

pelo interator, no ambiente do jogo e fundamental para o desenvolvimento do conflito 

através das missões do jogo.   

O entendimento sobre affordances abre caminhos que para uma reflexão sobre o 

que seria possível ser sinalizado no roteiro de um jogo eletrônico como possibilidades 

alternativas de perceber o ambiente e agir dentro dele a partir destes discernimentos. 

Para melhor entender o significado do termo, cunhado pelo psicólogo norte americano 

James Jerome Gibson (1986) e que também assume a não existência do mesmo em 

dicionários, é preciso praticar um exercício de tradução sobre o seu correlato direto na 

língua inglesa, o verbo to afford.  

A tradução do verbo indica várias possibilidades (e todas próximas ao conceito 

elaborado pelo autor) sendo as mais comuns “dispor”,“conceder”, proporcionar” e 

“permitir”. Ao tratarmos de questões financeiras, o adjetivo “affordable”, reforça o 

entendimento através da tradução para o português como algo que é financeiramente 

“acessível”. O termo pode ser ainda aplicado quando queremos dizer por exemplo que 

                                                                                                                                                                                   
quase não perceptíveis, entre um e outro. Em suma, um jogo com fim educativo não precisa se constituir 

como um “livro eletrônico”.  

44
 Tradução nossa de: “You must overcome obstacles if you are to reach these objectives. This is also the 

underlying structure of narrative “ 
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tal prédio é acessível
45

 para idosos ou cadeirantes uma vez que apresenta uma rampa de 

acesso. 

Portanto,  é fundamental por parte dos desenvolvedores de um jogo eletrônico o 

entendimento de que a criação de seu ambiente lúdico perpassa diretamente através do 

conceito de affordances, potencial forma para o desenvolvimento de competências 

cognitivas do interator enquanto visualização do que pode ou não ser manipulado a seu 

favor naquele universo interativo. Para o criador do termo, affordances nascem da 

percepção ótica que tantos animais quanto seres humanos são capazes de exercer em um 

determinado ambiente natural, seguindo uma abordagem ecológica. (GIBSON, 1986). 

Para o autor, o que percebemos no ambiente não seria algo relacionado as suas 

dimensões ou propriedades mas sim as suas affordances.  

[...]se uma superfície terrestre é aproximadamente horizontal (em vez de 

inclinada), quase plana (em vez convexa ou côncava), e suficientemente larga 

(em relação ao tamanho do animal) e se a sua substância é rígida (em relação 

ao peso do animal), então a superfície proporciona apoio. [...] Se uma 

superfície de apoio com as quatro propriedades também é na altura do joelho 

acima do solo, proporciona sentar nela. Nós chamamos de assento, ou 

banquinho, banco, cadeira, e assim por diante, em particular. Pode ser 

natural, como uma saliência ou artificial como um sofá. Ela pode ter várias 

formas, desde que a sua disposição funcional é a de assento. A cor e textura 

da superfície são irrelevantes.[…] . (ibdem, 1986, p. 127/128)
46

. 

 

Sendo assim, em um mundo real como vivemos, uma pedra mais alta, na altura 

do joelho, poderia servir de assento tanto como uma cadeira. Em mundo virtual e 

repleto de estruturas simbólicas, como no caso de um jogo eletrônico, por exemplo, a 

possibilidade de perceber os usos potenciais de um objeto se dá através das proposições 

de mecânicas inseridas no game-play do jogo. Para o sujeito-roteirista , no papel de criar 

                                                             
45

 Quando é dito, neste exemplo, a frase: “The building is affordable for disabled people” -  “O edifício é 

acessível para pessoas com deficiência” (tradução nossa) 

46 Tradução nossa de: […] if a terrestrial surface is nearly horizontal (instead of slanted), nearly flat 

(instead convex or concave), and sufficiently extended (relative to the size of the animal) and if its 

substance is rigid (relative to the weight of the animal), then the surface affords support. [...] If a surface 

of support with the four properties is also knee-high above the ground, its afford sitting on. We call it a 

seat in general, or stool, bench, chair, and so on, in particular. It may be natural like a ledge or artificial 

like a couch. It may have various shapes, as long as its functional layout is that of seat. The color and 

texture of the surface are irrelevant.[…]  
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uma trilha narrativa e interativa, a pergunta não recai apenas sobre o que o jogador pode 

fazer no jogo, mas como também poder-se esclarecer ao jogador quais possibilidades 

estarão a sua disposição.  

O jogo Limbo admite em seu game play diversas possibilidades de affordances, 

integradas nas mecânicas de seus puzzles. Por ser um jogo do gênero plataforma, o 

protagonista de Limbo, um garotinho sem nome, tem que avançar no cenário subindo 

em árvores, troncos ou ribanceiras. Em um dado momento do jogo, o interator tem que 

atravessar um lago com um barco e, ao chegar na margem, precisa subir um aclive de 

terra para continuar. Observando rapidamente o ambiente, o interator pode demorar a 

encontrar a solução para esse puzzle mas considerando o conceito de affordances na 

estrutura da mecânica de Limbo, o interator poderá arrastar o barco até perto do aclive e 

usar ele como apoio para subir no obstáculo. Nesse ponto, o interator percebe que, em 

seu ambiente de jogo, o barco que proporcionou (afford) apoio sob a água pode também 

proporcionar suporte para subir um aclive.  

  

Figuras 3 e 4 As affordances percebidas ao utilizar o barco em Limbo. Fonte: 

http://www.designandhype.com/page/3/. Acesso em 13. Mar 2013. 

 

Portanto, é inegável a necessidade de se criar um percurso lúdico, trilhas que 

serão percorridas pelo jogador, atendendo as expectativas da constituição básica de 

elementos que identificam o ambiente do jogo e possíveis conflitos em formas de 

desafios por ele operados. Apesar da consciência de que distintos gêneros demandam 

outras tantas diferentes formas de desafios e objetivos, tentarei nas páginas seguintes 

empreender observações sobre os aspectos importantes que guardam estreitas relações 

com os jogos aqui analisados.  

 

http://www.designandhype.com/page/3/
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Cap.04 – ANÁLISE DOS DADOS DA PEQUISA DE CAMPO 

 

Quando iniciei os trabalhos de pesquisa, o impulso inicial foi para realizar um  

estudo sobre os roteiros produzidos para os jogos eletrônicos com fins educativos, já 

mencionados anteriormente, observando a questão estrutural dos mesmos, ou seja, sob 

qual orientação técnica os roteiristas
47

 planejaram e escreveram seus roteiros. Tal 

condução investigativa se revelaria, mais tarde durante a elaboração dos questionários 

para as entrevistas, frágil e incompleta.  

O processo criativo de um documento como um roteiro envolve muito mais do 

que o entendimento de uma técnica de escrita muitas vezes oriundas de premissas já 

estabelecidas por meios como o cinema e a televisão. Para este trabalho, a análise dos 

dados coletados pretendeu envolver, juntamente com o que foi apontado nos capítulos 

anteriores, uma questão de conteúdo e de observação sobre aspectos relevantes da 

formação profissional dos sujeitos-roteiristas.  

Diante disso, específicas proposições sobre uma carga de informações, 

semióticas e textuais são inseridas em um documento, o roteiro, e deverão ser 

entendidas e realizadas a partir do labor de uma equipe de produção, compondo ao fim 

de tudo um mosaico de anseios. Por fim, tais informações sofrerão ainda interpretações 

de variadas formas a depender do repertório estabelecido daqueles que usufruem a 

experiência de jogar.  

Os sujeitos que participaram das propostas criativas dos roteiros trazem consigo 

panoramas complexos, com realidades distintas, as quais influenciaram de forma direta 

e indireta o modo de pensar e desenvolver um roteiro a ser utilizado por toda uma 

equipe de trabalho.  

Nesse sentido, a proposta deste capítulo é analisar os dados obtidos com as 

entrevistas, os roteiros dos jogos e outros textos específicos de cunho acadêmico e 

                                                             
47

 O entendimento que adotei sobre a personificação do roteirista durante a investigação foi do sujeito que 

pensava e colaborava com as decisões criativas e técnicas que seriam escritas em um roteiro para toda 

uma equipe de desenvolvimento. Neste sentido, cabem nesta função a atividade de um game designer ou 

de um coordenador geral, além do próprio roteirista, sujeito que possui ou tenha adquirido alguma 

formação na área relacionada a sua atividade.  
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produzidos pelos próprios entrevistados. Como pesquisador, eu tive acesso aos roteiros 

de Tríade, A Estrada Real, O livro dos Sonhos e ViaCorpo. O coordenador do jogo A 

revolta da Cabanagem não possuía mais o registro do roteiro. No entanto, tive acesso a 

diversos registros que envolvem aspectos relacionados a criação de personagens, 

mundos ficcionais, enredos, game-play, entre outros, através da quantidade relevante de 

material acadêmico produzido (duas dissertações e duas monografias e cerca de quatro 

artigos), além do documento de Post-mortem do jogo. A grande maioria destes 

registros/textos foi escrita pelos entrevistados em parceria com os integrantes das 

equipes de desenvolvimento do jogo, incluindo as de roteiro.  

Destarte, como apoio teórico a este percurso que se revela, à primeira vista, 

repleto de discursos fragmentados e híbridos, estabeleço uma interlocução com dois 

autores,atuantes no mercado norte-americano de produção de jogos digitais: Flint Dille 

e John Zuur Platten (2007).  

A pesquisa de campo ocorreu entre os meses de setembro de 2012 e janeiro de 

2013, prazo este decorrente da agenda
48

 dos entrevistados. Cada entrevista contou com 

cerca de doze perguntas
49

 produzindo ao final do processo um total de oito horas, em 

média, de conteúdo gravado e devidamente transcrito para análise.  Os partícipes foram 

em sua maioria os coordenadores dos projetos (Tríade, A revolta da Cabanagem, 

ViaCorpo e Estrada Real) sendo que apenas o jogo O livro dos Sonhos teve suas 

perguntas respondidas pelo roteirista principal do mesmo.  

Assim como qualquer pesquisa, esta não estaria imune a possíveis ponderações 

subjetivas acerca de minha escolha sobre tais autores e a respeito de como a análise 

estará sendo apresentada e interpretada. No entanto, acredito que em qualquer outra 

escolha teórica seriam aplicados outros filtros subjetivos e questionamentos 

metodológicos, pois como poderemos perceber mais adiante, para se produzir um 

                                                             
48

 No casos dos entrevistados de outros estados, as entrevistas foram realizadas e gravadas através do 

software Skype. Para os entrevistados que moravam em Salvador foram agendadas entrevistas presenciais 

e gravadas através de  um gravador digital.   

49
 Como mencionado no capítulo 01, as entrevistas, por serem semiestruturadas, apresentavam uma 

configuração similar de perguntas a todos os entrevistados. No entanto, a depender do retorno  e da 

disposição dos sujeitos durante as entrevistas, as mesmas tiveram perguntas acrescentadas ou alteradas na 

sua composição. 
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roteiro e um jogo eletrônico, existem várias maneiras propostas por profissionais de 

diversas áreas, inclusive aqueles não oriundos do segmento audiovisual.   

No desvelar dessa análise, apresento uma sistematização que envolve três 

pontos
50

 distintos, mas complementares entre si e que, em associação com as pretensões 

apresentadas no objetivo geral e específicos deste trabalho, me auxiliaram na construção 

de um roteiro de perguntas para a entrevista semi-estruturada
51

.  

O processo de criação dos roteiros dos jogos será analisado através dos seguintes 

pontos. 

1- Da constituição de uma equipe desenvolvedora do roteiro e a relação entre 

outros membros das equipes, observando dificuldades e aprendizagens 

percebidas durante o percurso. 

2- Da seleção de determinadas estratégias criativas que ajudaram a compor o  

desenvolvimento do percurso criativo de cada roteiro.  

3- Da seleção acerca das escolhas relacionadas aos elementos que irão compor o 

mundo ficcional dos jogos eletrônicos aqui pesquisados.  

Portanto, nesta seção, apresento o esforço dialético que clama por um debate não 

exclusivo ao aporte teórico da literatura especializada aqui acolhida ,como também com 

outras pesquisas e teorias, direta ou tangencialmente conectadas com o corpus desta 

investigação.  Será um caminho “costurado” através de passos regulares e composta por 

pequenas e, mas importantes, partes. Na posse dos objetivos desta pesquisa enquanto 

luz de um farol em noites escuras, faço aqui o convite a esse desbravar.  

  

 

 

 

 

                                                             
50

 É importante salientar que, apesar de ter como objeto um estudo sobre o desenvolvimento de jogos 

eletrônicos relacionados ao edital FINEP/2006, a dissertação de  Prazeres Júnior (2010) contribuiu com 

informações adicionais sobre processos formativos das equipes e de que a escrita do roteiro foi uma das 

principais dificuldades enfrentadas pelas equipes.  Esta pesquisa possui os seguintes jogos em comum 

com a referida dissertação: Tríade , A revolta da Cabanagem, Estrada Real e ViaCorpo. 

51
 O roteiro da entrevista se encontra no apêndice 1 
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4.1 A EQUIPE DESENVOLVEDORA DO ROTEIRO 

 

Os modos de criação, perpassando pelos critérios de observação, entendimento, 

seleção e recorte de um mosaico de ideias advindas de referencias textuais, sonoras e 

imagéticas, encontram-se fortemente entretecidos com aspectos relacionados à 

formação do sujeito-roteirista. Uma dinâmica que não se constitui exclusivamente em 

critérios conectados e obtidos via desígnios de cursos de formação mas, principalmente, 

pelo coletivo de experiências que o sujeito opera e (re)constrói e simboliza durante o 

seu cotidiano.  

[...]Toda vida cotidiana pode ser considerada uma obra de arte. Em função, 

certamente, da massificação da cultura, mas também porque todas as 

situações e práticas minúsculas constituem a terra fértil sobre as quais 

crescem cultura e civilização.[...]pode-se dizer que o interesse culinário, o 

jogo das aparências os pequenos momentos festivos, a perambulações diárias 

e o lazer não podem ser mais vistos como momentos sem importância ou 

frívolos da vida social. (MAFFESOLI, 2005, p. 12). 

 

O cotidiano, desse modo e em potência, se constitui a partir de momentos da 

existência humana que transgride a tal lógica reducionista que subverte e reprime a 

escuta interna de si mesmo e que engessa a percepção do potencial criativo sobre as 

situações que estão e acontecem ao nosso lado. O cotidiano, para aqueles cujos sentidos 

mais apurados com o ambiente que os cerca, permite a recusa da censura que normatiza 

a técnica, que vicia o olhar, que afere juízos de valor às experiências de outrem. Nesta 

dinâmica, consagra-se a certeza de que a “individualidade é o lugar onde atua uma 

pluralidade incoerente (muitas vezes contraditória) de suas determinações 

relacionais”.(CERTEAU, 1994, p. 38) . 

Essa pluralidade resulta em uma polissemia, inerente aos coletivos de criação, 

possível de evidenciar sujeitos e ideias em prol de projetos criativos e ainda capaz de 

embasar exercícios que organizam as experiências particulares, as narrativas anônimas e 

as necessidades e possibilidades de construir uma realidade de produção que atenda os 

relatos de vida de um grupo. É nessa compreensão que aqui se admite as relações de 
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sujeitos-roteiristas não apenas entre si, mas entre uma equipe de criação, realçando 

relações que conferem os movimentos singulares de formação.  

A evolução histórica dos jogos digitais nos demonstra a constituição de uma 

mídia que, além da possibilidade de criar outras mídias e possibilidades narrativas, 

estabelecem interlocução com outras linguagens, a exemplo do cinema e da escrita 

(ALVES, 2004). Percebe-se então o emergir de uma realidade criativa outra, a qual 

demanda sucessivas pesquisas e vigoroso empenho de equipes multidisciplinares 

representando, neste sentido, sujeitos que constituem saberes híbridos. Tais saberes, por 

sua vez, não se apresentam como exclusivos aliados do conteúdo que será planejado, 

mas também relacionados aos estudos da narratologia, semiologia e ainda uma 

abrangente teia de referências que estão presentes nas mídias citadas anteriormente, 

operando como um suporte essencial durante o processo criativo de uma história. 

A seguir, apresento um quadro que informa a constituição das equipes 

desenvolvedoras dos roteiros dos jogos aqui analisados.  

Quadro 03 : Equipe desenvolvedora dos roteiros dos jogos 

Jogo    Equipe  

TRÍADE Coordenadora do projeto com formação em pedagogia, 

pedagogos e historiadores. 

VIA CORPO Três professores de áreas distintas entre si: Línguas (inglês), 

Biologia e Pedagogia  

A REVOLTA DA 

CABANAGEM  

Coordenador do projeto, alunos da graduação e pós-

graduação, todos da área de Ciências Exatas. Um estudante 

da área de Comunicação. 

O LIVRO DOS 

SONHOS 

Dois roteiristas formados em comunicação e com 

experiência em projetos cinematográficos. Supervisão de 

uma pedagoga. 

ESTRADA REAL Coordenadora com formação em história, um doutorando 
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DIGITAL  com mestrado em Semiótica e dois graduandos em História. 

 

Fonte: Própria 

Observando a formação dos roteiristas da maioria dos projetos é possível notar 

que seus respectivos campos de trabalho se conectam  com ambientes acadêmicos. De 

fato, a chamada do edital, em 2006, fomentado pela agencia FINEP e o Ministério de 

Ciência e Tecnologia ofereceu horizontes favoráveis para grupos inseridos no universo 

da pesquisa acadêmica. Esta constatação encontra reforço na realidade enfrentada para o 

desenvolvimento de Tríade, onde a coordenadora acreditava que seria a oportunidade 

ideal de transição da teoria para um efetivo desenvolvimento de jogos voltados para a 

educação. (PRAZERES JÚNIOR, 2010).  

No caso do game O livro dos Sonhos, o contexto da criação de um roteiro estava 

conectado a um projeto de Educação a Distância, desenvolvido para o Senai-BA. A 

proposta seria a roteirização, produção e exibição, ao vivo, de uma série para televisão, 

que seria exibida na rede de escolas do Senai no estado. A proposta teria narrativa 

semelhante com a do jogo e, segundo o roteirista do projeto 

[...]eu iria ajudar no roteiro dessa série que foi criada por outros dois 

roteiristas que já estavam lá quando eu cheguei. E eu iria dirigir a serie. Após 

alguns problemas , o coordenador do projeto na época[...]teve a ideia de 

transformar a série de tv em um jogo eletrônico. Inicialmente seria assim: a 

gente pegaria os mesmo roteiros que foram feitos para a série. (Roteirista de 

O livro dos Sonhos) 

 

Em relação a formação do grupo de roteiristas, Tríade contou com a participação 

de historiadores e pedagogos entre os quais havia a figura de um líder que se reunia com 

os demais líderes dos outros grupos, formando um novo grupo, intitulado grupo do 

game play, responsável por discutir o desenvolvimento do jogo como um todo. (ALVES 

et al, 2009). Dois roteiristas do jogo, ambos com formação em História, acreditam que  

[...] A presença de historiadores não foi somente necessária para construir o 

Roteiro, mas foi preciosa na pesquisa imagética dos personagens históricos; 

verificação do ambiente, objetos e cenários da época; criação de textos 

explicativos; averiguação dos textos lidos na França do século XVIII de 

modo a não cometer anacronismo, ou seja, projeções do presente no 

passado.(Neves e Martins, 2008, p.3) 
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Neves e Martins (2008) argumentam ainda sobre a complexidade que envolve o 

desenvolvimento de um game, e que é imprescindível que o historiador tenha contato 

com jogos eletrônicos para mitigar possíveis dificuldades relacionadas a lógica de um 

game. Com uma dinâmica próxima a do projeto de Tríade, a coordenadora do jogo A 

Estrada Real assume a importância, para a escrita do roteiro, de ter chamado sujeitos 

com formação em história, mas também que fossem jogadores. 

[...]o primeiro roteiro que a gente fez foi antes do edital ele era muito da coisa 

da história, uma série de fatinhos (SIC), bem encadeados, era uma coisa de 

Ouro Preto e ficou muito ruim.[...] Eu que já tenho uma certa idade eu não 

jogaria esse jogo.[...] Aí o que eu fiz: eu chamei três pessoas – uma pessoa 

com mestrado começando o doutorado, dois alunos de graduação da área de 

história mas que eram viciados em games. Aí nós quatro fizemos o roteiro, 

nós quatro começamos a pensar o roteiro, a bolar de que forma a gente ia 

tratar e foi assim que ele foi feito. (Coordenadora do jogo  A Estrada Real). 

 

Por outro lado, o jogo A revolta da Cabanagem, que também apresenta uma 

narrativa baseada em fatos históricos, não contou com historiadores no grupo de 

roteiristas. A criação do roteiro foi exclusivamente desenvolvida pelo próprio 

coordenador do projeto com ajuda de alguns de seus alunos de graduação e pós-

graduação. O principal motivador foi o prazer pelo estudo da história, efetuando-se 

diversas leituras sobre o tema do jogo, conforme declara o coordenador do projeto 

[...]Sou professor do curso de engenharia de computação mas na realidade 

gosto muito de literatura e de história , me interessava pela Cabanagem e eu 

li diversas referencias para poder fazer (o jogo). [...] A ideia foi baseada em 

diversos livros históricos sobre a cabanagem então eu escolhi alguns 

momentos importantes. (Coordenador do jogo A revolta da Cabanagem) 

 

Em ViaCorpo, três profissionais de formações distintas: uma professora de 

línguas, uma professora de biologia e uma pedagoga desenvolveram o roteiro, contando 

ainda com a ajuda do gerente técnico do projeto que trazia sugestões baseadas na sua 

experiência como jogador. No entanto, a coordenadora do jogo admite que o roteiro 

sofreu diversas alterações, uma consequência direta do não conhecimento de técnicas de 

roteirização, assim como não existiu nenhuma formação específica para os membros da 

equipe durante a produção do jogo.  
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No que diz respeito a experiência com escrita de roteiros, a formação dos 

roteiristas de O livro dos Sonhos garantiu o reforço teórico necessário para o 

desenvolvimento do documento. Apesar de não possuírem experiência como jogadores 

e nem como pesquisadores de jogos eletrônicos, a formação em comunicação com 

ênfase em cinema possibilitou para a equipe elaborar soluções singulares como técnicas 

de um roteiro para games
52

.  

O mais importante, no entanto, foi o entrosamento entre os diferentes 

departamentos do projeto, através da necessidade de se pensar as missões adequadas ao 

conteúdo pedagógico, através das possibilidades oferecidas pela equipe de programação 

ou através também das concepções artísticas junto a equipe de arte e design. Por se 

tratar de um jogo com conteúdo educativo, o roteirista informa que havia uma pedagoga 

que supervisionava o conteúdo do roteiro 

A gente lia, fazia uma leitura do roteiro, eu e a equipe de produção e eles 

diziam o que era e o que não era possível. [...] os conteúdo eram me passados 

pela pedagoga [...] Ela influenciou na maneira como os conteúdos entravam 

no roteiro. [...] ela me dizia que na fase 1 tinha que ter tal conteúdo. E aí eu 

escrevia o roteiro da missão com esses conteúdos que ela me passava. Ela lia 

, via se eu tinha cometido alguma falha na parte educacional , se tivesse ela 

me corrigia. Aí me passava de volta, eu fazia as alterações. [...] A gente não 

colocava o conteúdo de forma objetiva, como se fosse uma prova. (Roteirista 

de O livro dos Sonhos) 

 

Como forma de adquirir conhecimentos acerca de técnicas de roteiro, o 

coordenador de A revolta da Cabanagem assumiu a necessidade de pesquisa através de 

sites e livros de roteiro para cinema. Os roteiristas de Tríade, por sua vez, iniciaram a 

escrita de seu roteiro de forma intuitiva o que levou a constatação de que seria 

necessária a apropriação de técnicas de roteirização por parte da equipe. Foi então 

chamado um pesquisador da área de jogos eletrônicos para promover um curso de 

roteiros para games, no qual, segundo a coordenadora, “toda equipe participou desse 

curso, se apropriando mais dos termos técnicos e da técnica. Então houve a presença de 

um roteiro, de um texto escrito mesmo com limitações para guiar. Um guião mesmo” 

(Coordenadora de Tríade). 

                                                             
52

 O conjunto de técnicas utilizadas pelos roteiristas de O livro dos Sonhos será apresentada na sessão 

seguinte.  
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De forma semelhante ao grupo de O Livro dos Sonhos, a intersecção de 

discussões entre equipes aconteceu com todos os outros projetos citados acima, onde o 

roteiro foi produzido em serviço. A coordenadora de A Estrada Real reforça tal 

assertiva  

Então a gente fazia tudo muito junto. A gente sentava toda semana, discutia. 

A equipe ficava junta. Era um coletivo. A gente pensava uma coisa , ia 

discutir, eles falavam uma serie de coisas para a gente, voltava , escrevia , 

levava de volta e aí refazia junto com eles.(Coordenadora de A Estrada Real) 

 

Dille e Platten (2007) não trazem referências específicas sobre o processo de 

formação de um roteirista, principalmente aqueles que pretendem  escrever para jogos 

eletrônicos. O roteirista, contudo, é tratado como um escritor que deve se disciplinar à 

prática da escrita. Sobretudo porque as ideias não surgem juntas de uma só vez e que, 

em alguns momentos, o ato de criação é mais importante do que aquilo que está sendo 

criado 

Contudo, este movimento de troca, que opera entre os diferentes departamentos 

de cada projeto e não é exclusivo aos roteiristas, habilita a formação e a propagação de 

um diálogo produtivo. E ainda que a composição de um “time” com formações 

diversificadas possibilite o surgimento de avenças e desavenças, percebe-se através da 

constituição dos grupos responsáveis pelo roteiro a sintonia reveladora de um trabalho 

que aborda e aplica a multirreferencialidade.   

A composição de equipes herméticas na sua formação, e consequentemente nas 

suas pesquisas, contribui para pontos de vista únicos e reducionistas, sectários de 

contribuições limitadas, deflagrando ainda possíveis problemas de interpretação sobre o 

trabalho do outro e, acima de tudo, engessando a pluralidade que é subjetivamente 

natural ao ser humano. De forma intencional ou não, o que se revela quando se analisa a 

composição dos grupos de roteiristas dos projetos acima é um distanciamento dessa 

perspectiva e uma adoção de uma organização de trabalho que privilegia a escuta e a 

diversidade, de conhecimentos, de técnicas e principalmente de experiências pessoais.  

A multireferencialidade, episteme que reverencia uma ciência que não está a 

serviço do método, da conformidade, propõe uma leitura plural de diversos ângulos, 
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evitando, dessa forma, cair na armadilha do reducionismo, cujas simplificações 

aprisionam o discurso e legitimidade criativa do outro. Borba (1998) clama por um 

abandono do conforto proporcionado pelas metodologias prontas, defende um olhar 

para a bricolagem, conforme assegura o pesquisador, “uma abordagem a partir de 

perspectivas múltiplas” (ibdem, p. 18). Como posição epistemológica, a 

multirreferencialidade evoca por uma metodologia passível de “transformações 

constantes, dialéticas e paradoxais, como um ser híbrido ou uma hidra (serpente de duas 

cabeças que renasciam assim que eram cortadas) virtual e real tal a sua plasticidade” 

(BORBA, 1998, p. 17). Através da composição de diversos coletivos criativos, a 

multireferencialidade autoriza aqueles que a praticam serem “senhores” de suas 

poeisis
53

.  

 

4. 2 - SOBRE AS DIFICULDADES E APRENDIZADOS 

PERCEBIDOS 

 

Os jogos cujos enredos foram baseados em acontecimentos históricos (Tríade, A 

revolta da Cabanagem e Estrada Real) utilizaram a pesquisa teórica em livros didáticos 

como meio de se aproximar de um possível enredo para seus trabalhos. Dentre esses 

jogos, destaca-se ainda o processo dos roteiristas de Tríade, que pesquisaram sobre 

como outros meios (em particular o cinema) apresentaram a temática de seu enredo e 

realizaram reuniões para partilhar suas descobertas com o grupo. É o processo de 

vasculhar por referências iniciais e trazer as mesmas para o conhecimento da equipe, 

conforme apontado por Dille e Platten (ibdem).  

O processo de aprender a escrever um roteiro ocorreu ao mesmo tempo em que o 

jogo foi sendo desenvolvido. Para a coordenadora do projeto, foi uma grande 

dificuldade uma vez que 

[...] todos nós éramos teóricos da área de games, ninguém era desenvolvedor. 

E isso levou a um treinamento em serviço, as pessoas foram treinadas em 

                                                             
53

 Palavra grega que pode ser entendida como “ato de dar existência a um novo ser, produzir, criar”. 

(GUIMARÃES, 2009, p. 20) 
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serviço, Isso implica em retrabalho, em equívocos. (Coordenadora de 

Tríade).  

 

Motivados por tal realidade, o grupo buscou ajuda com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

sujeitos externos não somente para entendimento das técnicas do roteiro como também 

da definição de alguns parâmetros tecnológicos a serem utilizados como a escolha do 

motor para o jogo. Foram realizados workshops para adquirir saberes e todos os acertos, 

segundo a coordenadora, derivavam da experiência gerada a partir dos erros de toda 

equipe.  

Ainda sobre influência do cinema mas desta vez sob o amparo da técnica, o jogo 

O Livro dos Sonhos contou com roteiristas formados em Comunicação/Cinema e já com 

experiência em produções audiovisuais. Tal formação permitiu , durante o processo de 

criação do roteiro, entender que seria preciso para criar e ajustar o projeto de um game a 

um conjuntos de vídeos cujos conteúdos já estavam produzidos. Através de 

conhecimentos de montagem, os roteiristas conseguiram escolher quais pontos do vídeo 

deveriam ser “cortados”. Desse modo, a narrativa do game poderia funcionar sem 

maiores problemas de entendimento por parte do jogador. 

Outro ponto que merece atenção é o descompasso percebido entre as equipes de 

roteiro e seus outros colegas durante o desenvolvimento do projeto. Possivelmente pela 

falta de experiência em gerenciar empreendimentos desse porte, algumas equipes não 

conseguiram perceber e praticar um planejamento adequado às suas propostas e, 

confome Dille e Platten (2007), a produção de um game passa, principalmente, por uma 

questão de planejamento. 

Quanto mais você e todos no projeto perceberem que são parte de um 

processo; é mais provável que vocês tenham sucesso. Do mesmo modo que 

quanto mais pessoas em ambos os lados do quadro combatem a realidade do 

processo criativo, é mais provável que vocês venham a falhar
54

 (2007, p.34).  

 

                                                             
54 The more that you and everybody on the project realizes that you are part of a process; the more likely 

it is that you will succeed. Conversely, the more people on both sides of the chart fight the reality of the 

creative process, the more likely you are to fail. (tradução nossa) 
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Em Estrada Real e Viacorpo, os coordenadores entrevistados evidenciam 

problemas em relação a visões pretendidas pelo roteiro e as possíveis implementações 

de fato permitidas pelas outras equipes. Em A Revolta da Cabanagem a situação foi 

mais crítica onde o próprio coordenador não pode contar com a ajuda de historiadores, 

profissionais essenciais para a elaboração de um roteiro baseado em fatos históricos. 

Apesar de estarem na produção de um game com fins educativos, apenas os projetos 

Tríade, O Livro dos Sonhos e Viacorpo possuíam pedagogos em suas equipes de roteiro.  

Excetuando-se O Livro dos Sonhos, cujos roteiristas já possuiam formação em 

roteiros audiovisuais, apenas em Tríade pode se perceber uma preocupação relacionada 

a formação de um profissional de roteiro, trazendo conceitos úteis ao projeto do grupo. 

Viacorpo e A Revolta da Cabanagem com uma equipe inexperiente, contou com a ajuda 

de colaboradores no projeto que já tinham experiência como jogadores, além do 

download de alguns manuais. O interessante, contudo, é o relato da coordenadora de 

Estrada Real sobre o processo de se criar um roteiro para um game com sua temática 

Essa é sempre a conversa que temos com o pessoal de comunicação. Como 

nós somos historiadores, nós fazemos isso por profissão. Eu vou fazendo uma 

narrativa casando uma série de elementos, como imagens, sons, literatura, 

documento oficial. Na verdade a gente faz isso com elementos que a gente 

pesquisa. É muito mais uma lógica do historiador do que qualquer outro tipo 

de lógica. A minha ideia era que entendessem a lógica de como se faz a 

história do que o conteúdo da coisa. Como é que você junta uma série de 

elementos e isso se constitui uma narrativa.(Coordenadora de A estrada 

Real). 

 Sendo assim, criar o desenvolvimento de uma narrativa envolve não apenas o 

conhecimento de técnicas constituídas por escritores, roteiristas e as elaboradas através 

de muitos manuais. Desenvolver uma narrativa é também observar o tempo em que se 

vive e o espaço que nos cerca, atentando para os elementos que venham a compor os 

fatos lidos nos livros de história e compreender a lógica dos acontecimentos.  

A maior dificuldade enfrentada pelos roteiristas de A Revolta da Cabanagem foi 

a tentativa em criar um jogo que retratasse a cidade de Belém, no estado do Pará à época 

da revolução, e ao mesmo tempo fosse atrativo . Segundo o coordenador do projeto,  

Uma coisa que a gente poderia ter feito melhor foi porque A gente ficou 

focado em fazer o mapa de Belém como era exatamente na época. E como 

isso ficou muito distante os locais. Então se eu fosse fazer hoje novamente, 

eu ia diminuir esses locais para ficar atrativo para o jogador. Ia perder a 
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questão histórica mas ia ficar mais interessante para o jogador. (Coordenador 

de A revolta da Cabanagem). 

 

De acordo com tal citação, a fidelidade histórica em simular no jogo as mesmas 

distâncias entre os prédios da antiga cidade de Belém pode comprometer o interesse 

pelo jogo e o mesmo deixa de ser atrativo.  Quando indagado sobre os maiores 

aprendizados da equipe, o coordenador não revela algo relacionado a criação de 

narrativas ou construção de roteiros, mas sim ao desenvolvimento profissional de seus 

alunos. 

Teve dois alunos que criaram duas empresas aqui para trabalhar com a 

realidade virtual e games. Então foi um aprendizado que eles tiveram aqui, 

formaram empresa e tão trabalhando aí no mercado.(Coordenador de A 

revolta da Cabanagem). 

 

A experiência, segundo Guimarães (2009) ainda é um ativo que o roteirista 

consegue capitalizar para si mediante a um “custo” baixo se comparado com os 

investimentos praticados pelos produtores/realizadores de projetos audiovisuais. O 

ofício de escrita de roteiros é fundamentado através de uma prática regular, onde a 

necessidade de ganhar mais experiência e leva o sujeito a desenvolver cinco, dez 

roteiros até se sentir preparado para apresentação da proposta junto a um “time” de 

investidores ou realizadores. E o fracasso pode ser ,em certos momentos, o melhor 

conselheiro. 

A seguir, apresento no quadro a seguir uma síntese sobre as dificuldades e 

aprendizados percebidos pelas equipes de roteiro.  

Quadro: Dificuldades e Aprendizagens dos times de roteiristas. 

Jogo  Principal dificuldade Aprendizagem percebida 

TRÍADE  O aprendizado sobre a 

escrita de um roteiro durante 

a produção do jogo. 

A experiência durante todo o 

processo gerou aprendizado sobre 

a escrita do roteiro. 

VIA CORPO  Escrever um roteiro em Os conhecimentos adquiridos 
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paralelo a produção do jogo.  durante a produção do roteiro. 

A REVOLTA DA 

CABANAGEM  

O receio de que o excesso de 

fidelidade com a cidade 

pudesse desmotivar o 

jogador.  

Todos aprenderam muito. Dois 

alunos conseguiram constituir 

empresas que atuam na área de 

realidade virtual. 

O LIVRO DOS 

SONHOS  

A tentativa de criar um link 

entre a narrativa dos vídeos e 

a do jogo.  

Entender um pouco a lógica dos 

jogos eletrônicos e os conteúdos 

que foram inseridos no jogo. 

ESTRADA REAL  Escrever um roteiro para um 

jogo que fosse agradável e 

possível de ser executado. 

Poder comprovar que é possível 

realizar um game com temas 

históricos e ainda ser divertido de 

jogar. 

 Fonte: do próprio autor. 

 

Por fim, uma síntese da análise sobre a constituição da equipe desenvolvedora de 

roteiros dos jogos aqui apresentados revela que, apesar de um cenário permeado de 

profissionais inexperientes em relação ao desenvolvimento de roteiros (e do game como 

um todo) emergem possibilidades de ser e se fazer sujeito-criativo. Criativo não apenas 

no sentido de uma capacitação de conceber algo novo, mesmo com base de referências e 

conteúdos que propõe o ensino de algum assunto, mas criativo também pela autonomia 

em enfrentar as adversidades e, no oceano de incertezas, determinar seu “porto seguro”.  

As possibilidades da constituição deste sujeito-criativo encontraram reforços, 

através do convívio com a diversidade,  para o exercício da escuta, emergindo tentativas 

de uma lucidez que pratica concessões adequadas ao contexto multirreferencial no qual 

as equipes foram constituídas. É importante ainda salientar indicações que comprovam a 

necessidade de que o roteirista de projetos para jogos digitais faça investimentos na sua 

formação de sujeito-jogador, compondo desse modo um manancial de referências e 

conhecimentos sobre o universo dos games e que será essencial na sua trajetória como 

escritor.   
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4.3  O PROCESSO CRIATIVO  

A condição criativa de um sujeito, e não apenas aqueles que se propõe a exercer 

o ofício de roteirista, se apoia em laços, fortemente, entrelaçados com  particularidades 

subjetivas relacionadas às esferas sócio-políticas, crenças, valores e, sobretudo, às 

experiências de vida de cada indivíduo. São estas particularidades que auxiliam no 

estabelecimento de um filtro que orienta para onde e quando devemos olhar ao 

observamos a realidade do mundo que nos cerca, auxiliando ainda o esforço de 

representar distintos e numerosos signos através do projeto de um roteiro.  

Não será objetivo dessa pesquisa englobar procedimentos que demonstrem como 

desenvolver o processo criativo, condição extremamente ímpar e subjetiva, mas sim 

mapear e explorar escolhas, técnicas ou não, que auxiliaram os roteiristas no 

desenvolvimento dos roteiros de seus projetos denunciando, nesse sentido, possíveis 

elementos de uma trajetória criativa e que em cada projeto se revela singular.  

Na tentativa de alcançar resultados tangíveis em uma exploração tão peculiar, 

pretendo abarcar um mínimo de ordem de análise onde será praticado um esforço em 

evidenciar pontos convergentes entre todos os projetos, tais como: a descrição do jogo, 

a proposta com fins educativos, o público-jogador em potencial e contexto profissional 

no qual o grupo de roteiristas se encontrava à época do desenvolvimento dos projetos. 

Por fim, a análise continua apresentando perspectivas mais heterogêneas que emergem 

não apenas da estrutura dos projetos em si, mas principalmente das inconstantes 

subjetivações inerentes a criação humana. Será um momento onde se espera trazer a 

tona algumas das estratégias ou soluções criativas das equipes de escritores. Ao fim de 

tudo, através das estratégias, a intenção será perceber uma potencial dinâmica criativa. 

Os autores Dille e Platten (2007) elencam algumas escolhas nascidas sob o 

esforço particular de seus próprios empreendimentos como roteiristas para diversos 

projetos na indústria de jogos eletrônicos. Acreditam ainda que, na condição de escritor, 

cada sujeito estabelece seus próprios critérios para alcançar excelentes ideias e, assim 

como qualquer pessoa pode tê-las, o trabalho de um roteirista será explorá-las 

extensivamente, entendendo de que formas poderiam participar de seus propósitos. 

Sendo assim, as estratégias sugeridas seriam:  
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1. Escreva um diário: Segundo os autores, um diário, cuja escrita pode ser 

trabalhada em um formato aberto, a vontade do escritor, pode representar um 

espaço seguro para armazenar pensamentos, organizar ideias para um talvez 

futuro projeto e sobre as pessoas neles incluídas.  

2.  Mantenha um “Diário de games”: Podendo funcionar como forma de 

inspiração, o diário de games apresenta a mesma ideia de um diário comum 

porém a sua escrita só acontece durante a experiência de jogar. É nesse 

momento, durante o contato com determinado jogo, que o escritor deve 

tentar capturar sensações, emoções, aquilo que gostou ou não. Deve escrever 

e depois retornar para analisar tudo que foi documentado.  

3. Referências iniciais: Ao iniciar um projeto, Dille e Platten (2007) 

consideram de suma importância prestar atenção nas referências trazidas 

pelos membros da equipe. Se alguém acredita que certos jogos eletrônicos ou 

filmes possam influenciar com ideias para a criação do roteiro, então, é 

relevante expandir tal experiência para todos do grupo, assistindo ou jogando 

tais referências. Ou seja, para os autores, “ideias não valem nada se não 

forem compartilhadas com toda a equipe”
55

. (2007, p.124). 

4. Encontre a ideia central: Uma forma de esclarecer ideias que se 

demonstram complicadas é buscar, primeiramente, a motivação através da 

qual a ideia foi apresentada. Para os autores, o roteirista pode ter várias 

intenções sobre o jogo que está sendo escrito mas deve estar claro para a 

equipe qual a informação, de forma sucinta, o jogador deve entender ou 

sentir durante a experiencia do jogo. Isto ajuda a manter o foco durante os 

trabalhos de criação.  

5. Uma questão de planejamento: O desenvolvimento de um roteiro 

compreende um extenso e intenso fluxo de ideias. Associado a isto ainda 

existe o trabalho árduo de uma equipe que deve estar em sintonia com um 

planejamento manuseado pelos produtores e profissionais presentes em 

projeto características mais comerciais. Na intenção de efetivar resultados 

                                                             
55

 “Ideas are worth nothing if they aren’t shared with the whole team” (tradução nossa) 
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mais concretos, o roteirista deve entender que faz parte de um processo 

criativo coletivo onde a dedicação é preponderante para o sucesso do projeto. 

6. Influência do cinema : Para os autores, contar um história inserida no 

ambiente de um jogo digital é um esforço que reclama uma proposta 

específica para o meio. E esclarecem que, “por agora, nós muitas vezes 

dependemos das mesmas técnicas de transição de tempo e espaço como nós 

filmes, muitas vezes em forma de animações ou cut-scenes não-interativas
56

. 

(DILLE E PLATTEN, 2007, p.3). Neste sentido, os autores admitem que a 

observação e o entendimento das técnicas de construção de uma narrativa no 

cinema (como a montagem, por exemplo) podem ajudar os roteiristas a 

expor suas ideias no roteiro. 

Estratégias para elaborar um determinado projeto criativo são tecidas a partir da 

necessidade particular de cada sujeito, respeitando a singularidade da personalidade de 

cada um e as demandas técnicas inerentes ao calibre de cada projeto. Nesse sentido, as 

estratégias propostas pelos autores-roteiristas norte-americanos não assumem o valor de 

uma imposição exaustiva ou um recurso limitante, mas, acima de tudo, podem revelar 

algumas pistas de como pensar e promover a inspiração para a criação de um roteiro 

para um jogo eletrônico. A seguir, proponho apresentar os dados analisados a partir de 

cada jogo, uma vez que a dinâmica criativa de cada roteiro operou através de contextos 

e entendimentos exclusivos a realidade de cada equipe.   

 

 

 

 

 

                                                             
56

 Tradução nossa de: “For now, we often rely on the exact same techniques for time and location 

transitions as film, often in the form of cinematics or cut-scenes (noninteractive story moments within the 

game)” 
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4.3.1- TRÍADE 

 

Fig. 5: Abertura do jogo Tríade.  Fonte: http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade/ . Acesso em 12 

jan. 2013 

 

O jogo Tríade: Igualdade, Liberdade e Fraternidade
57

  pode ser descrito como 

um jogo single-player do gênero Adventure
58

, composto por nove fases e que ainda 

apresenta elementos de Role Playing Game (RPG), contando com a perspectiva dos 

cenários e personagens em 3D, utilizando software de modelagem 3D Max e o Torque 

para desenvolver o motor do jogo
59

. A produção do jogo buscou ainda seguir 

parâmetros que envolvessem a lógica e qualidade de um game com fins comerciais, 

sendo que o mesmo se encontra disponível para download no site oficial
60

, disponível 

                                                             
57

 Neste trabalho, o jogo também será chamado de TRÍADE.  

58
 Informações retiradas do caderno de orientações pedagógicas do jogo. Disponível em: 

http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade/ . Acesso em 22 nov. 2012 

59
 Motor do jogo, também chamado de Engine, é um programa de computador e/ou conjunto de 

bibliotecas utilizado para simplificar o desenvolvimento de jogos eletrônicos ou outras aplicações com 

gráficos em tempo real, para videogames e/ou computadores rodando sistemas operacionais, impedindo 

que a sua criação tenha que ser feita do “zero”. 

60
 O download pode ser realizado no site do Grupo de pesquisa Comunidades Virtuais: 

www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade.   

http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade/
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%28computa%C3%A7%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_de_jogos_eletr%C3%B4nicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Console_de_videogame
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade
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em sistema operacional Windows e Linux, observando as configurações 

recomendadas
61

.   

Tríade apresenta uma proposta com fins educacionais envolvendo conteúdo de 

história da Revolução Francesa, temática escolhida por ter sido um movimento 

marcante da história contemporânea e em acordo com a proposta didática do 8º ano do 

ensino fundamental, público-jogador em potencial para o projeto. (NEVES, 2011). O 

enredo do jogo trata da história de membros da fictícia família Valois em meio ao 

período histórico em questão: Henri, o pai, se esforça em defender os ideais da 

revolução e acaba sendo assassinado. Jeanne, sua filha, inicia uma jornada junto a 

aristocracia francesa com esperança de reaver seus títulos de nobreza perdidos. Nesse 

contexto, conteúdos sobre a Revolução Francesa são dispostos ao interator durante o 

progresso do jogo. 

O projeto que origina o jogo teve início em 2006, ano em que obteve 

financiamento para sua produção através do edital do edital MCT/FINEP/MEC – Jogos 

Eletrônicos Educacionais 02/2006. O seu desenvolvimento foi articulado pelos 

integrantes do grupo Comunidades Virtuais, grupo de pesquisa constituído em 2002, 

vinculado ao Programa de Pós Graduação em Educação e Contemporaneidade 

(PPGeduc) do departamento de Educação do campus I da UNEB. Inicialmente com 

objetivos focados sob o eixo da pesquisa, ensino e extensão
62

, a coordenadora do 

projeto percebeu no edital de fomento a oportunidade de realizar as pesquisas sobre 

games e educação associando com a produção efetiva dos jogos. (PRASERES JUNIOR, 

2010).  

O período de desenvolvimento que tem início desde a elaboração do projeto até 

a finalização do jogo em si estendeu-se durante trinta e nove meses, envolvendo o 

esforço e a dedicação de uma grande equipe multirreferencial, composta por alunos e 

profissionais de áreas distintas entre si tais como: história, design, informática, arte,  

                                                             
61

 O manual de orientações pedagógicas do jogo sugere que o computador possua as seguintes 

configurações mínimas: processador Pentium III; 512 Mb de RAM; placa de vídeo 3D off-board de 256 

Mb; 600 Mb de espaço no Disco Rígido e programa DirectX9 instalado. 

62
 Informações retiradas da página do grupo na internet. Endereço: 

http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/ . Acesso em 28 nov. 2012. 

http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/
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música e pedagogia
63

. Neste contexto, os roteiristas foram, essencialmente, 

historiadores e pedagogos, além da presença de profissionais de programação e design, 

uma união que transformou a escrita do roteiro em um exercício de partilha. Conforme 

mencionado na seção anterior, a fim de obter maiores informações sobre a técnica do 

roteiro, o grupo participou de um curso de roteiro promovido por um profissional 

externo com experiência na área. 

A coordenadora do projeto informa ainda que todos os participantes do grupo 

eram amadores no que se refere a produção de um jogo eletrônico. No entanto, tal 

realidade não impediu que houvesse o desenvolvimento de um roteiro, o qual 

inicialmente foi reconhecido como um documento sintético sobre a narrativa escrito 

pela própria coordenadora, mas que foi ganhando forma de roteiro a partir da atuação do 

grupo de historiadores associando, ainda, a colaboração de integrantes de outras 

equipes, elaborando a escrita da  

narrativa do jogo e essa escrita ela foi produzida pelos historiadores, a 

princípio a gente teve muita dificuldade de escrever porque não tinha 

historiadores.(...) a gente precisou da presença dos historiadores para 

aprofundar essa questão do roteiro (...)E como a gente estava começando, era 

uma equipe pequena ainda, essa escrita desse roteiro era bastante 

partilhada.(Coordenadora de Tríade) 

 

A primeira etapa considerada para a criação do roteiro foi a escrita de um 

“draft”, um resumo das ideias, que mais tarde, estariam contidas no enredo da narrativa, 

e que foi apresentado na entrega do projeto para a instituição FINEP. Em seguida, após 

a contemplação do mesmo, as ideias foram elaboradas de forma mais completa, 

utilizando a contribuição dos pedagogos, historiadores e também de toda equipe.  

A tessitura desse trabalho, segundo a coordenadora do projeto, contou com um 

exercício de coleta de conteúdo em diversos meios tais como livros paradidáticos, 

HQ´s, mangás, filmes, entre outros.  Neste sentido, o processo de criação do roteiro de 

Tríade apresenta relações com a terceira estratégia proposta por Dillen e Platten (2007), 

uma vez que, segundo a coordenadora, a referência do filme “O enigma do colar” se 

                                                             
63

 Informações retiradas do Document Design do jogo. Disponível para download em: 

http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade. Acesso em 11. Fev. 2013 

http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade
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configurou como uma das principais fontes de inspiração para a construção do enredo 

do jogo, ressaltando mais ainda a influência do cinema para o projeto.  

A gente vai buscar interlocução com o cinema [...] A personagem Jeanne, 

personagem central, é exatamente por conta do Enigma do Colar. Não foi 

pensado que seria uma mulher por uma questão feminista, etc, Foi a 

influencia deste filme mesmo. Existe uma Jeanne no filme e a história é 

muito parecida com o filme mesmo. Depois ela sofre as alterações e muda. 

(Coordenadora de Tríade) 

 

Além do cinema, o universo de jogos eletrônicos de grande sucesso comercial 

influenciou no desenvolvimento do roteiro e do jogo como um todo. O próprio Design 

Document
64

 do projeto informa que jogos como O poderoso chefão, Age of Empires II, 

Shadows of Rome, Dungeons and Dragons, World of War Craft, dentre outros 

constituíram-se referências para a equipe.  

No entanto, será através da influência cinematográfica sobre o roteiro, que 

podem ser aferidos indícios relacionados a apropriação de uma ação dramática que 

remete ao filme acima mencionado.  Comparato (1995) entende que a ação dramática 

constitui a forma de como a história será contada, como o conflito básico que move as 

personagens será apresentado ao fruidor.  Desse modo, o enredo do filme colabora com 

a principal premissa dramática que permeia todo o jogo: “Uma moça que fez parte da 

aristocracia francesa empreende uma jornada em busca dos títulos de nobreza após o 

assassinato de seu pai”. A estrutura de uma ação dramática quando aplicadas em 

produtos audiovisuais cinematográficos ou televisivos auxilia na composição da cena, a 

unidade dramática de um roteiro. Em Tríade, a ação dramática auxiliou na concepção de 

fases, que de certa forma, funcionaram como unidades dramáticas e de conteúdo do 

jogo.   

Outra técnica utilizada pelos roteiristas foi a criação do fluxo do roteiro,
65

 

constituindo-se como um “mapa” onde estariam evidenciados as principais ações 

                                                             
64

 Design Document, também conhecido como Game Design Document ou GDD, é um documento 

produzido pela equipe de desenvolvimento de um jogo eletrônico no qual será depositado todas as 

informações relacionadas ao desenvolvimento do mesmo, passando por todos os departamentos de 

criação, desde arte, programação, design, roteiro, trilha sonora, etc. Fazendo uma breve associação com a 

indústria televisa norte américa, o GDD seria o equivalente a Bíblia de uma série de tv.  

65
 C.f o fluxo do roteiro de Tríade no apêndice 02. 
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selecionadas para mover ao enredo do jogo. A equipe de roteiristas ainda utilizou outras 

técnicas que tangenciam o roteiro de cinema tais como a ficha de descrição de 

personagens, cenário e dos objetos
66

 que iriam compor o jogo.  

A descrição da personagem, na maioria das vezes mediada através de uma ficha, 

traz informações importantes não apenas relacionada ao seu vestuário, mas também a 

condições psicológicas, físicas, estados de humor, etc. É preciso de informações desse 

tipo para dar luz a um arquétipo que será levado, através de circunstâncias dramáticas 

propostas pelo roteiro, a fazer alguma coisa, “configurando o que se chama de 

necessidade dramática. A figura humana ou humanizável, quando dotada de necessidade 

dramática, transforma-se em personagem” (GUIMARÃES, 2009, p48). Em Tríade, os 

personagem possuem uma forte necessidade dramática estimulada pelo desejo de serem 

livres ou conseguir algo que lhe fora tomado.  

 Com base em pesquisa de informações históricas, além das referências 

imagéticas e visuais obtidas através das mídias anteriormente citadas, os roteiristas 

propuseram uma série de possibilidades que seriam, mais tarde, executadas pelas 

equipes de arte e design. No entanto, independente da técnica a ser utilizada, a 

coordenadora confirma, através da pesquisa de Prazeres Júnior (2010) que a temática 

escolhida para o jogo tem relação direta com a importância que a Revolução Francesa 

teve para revoluções de outros países, inclusive a revolta da independência da Bahia. 

Durante a produção do jogo, a coordenadora ressalta que o roteiro foi um 

documento escrito e reescrito inúmeras vezes, principalmente devido a necessidade de 

estar em sintonia direta com as outras equipes. No total, o jogo passou por cinco 

grandes avaliações, sendo três relacionadas a interface e duas relacionadas a questões 

pedagógicas. E todas as avaliações alteraram o roteiro de alguma forma fazendo com 

que o desenvolvimento do mesmo se alongasse além do esperado. 

[...] a gente tinha reuniões semanais e foi mudando muita coisa para ver o que 

era possível fazer via programação e via arte e design. [...] Existem várias 

versões do roteiro. O roteiro foi construído durante todo o processo de 

desenvolvimento.  Eu achei isso ruim, pois é como se nunca acabasse e 

                                                             
66

 Não é comum observar descrições de objetos em roteiros de cinema não descrevem objetos. Contudo, 

exceções são feitas quando se é necessário criar algo específico para um determinado personagem, como 

por exemplo um anel ou uma coroa.  
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estivesse sempre começando. Isso acabou com o que o jogo demorasse 

muito.(Coordenadora de Tríade). 

 

A realidade que propõe um cenário constante de mudanças é um aspecto 

recorrente não apenas para aqueles que se propõe a escrever um roteiro de game mas 

que também atinge a equipe de desenvolvimento como um todo. E, segundo os autores 

Dille e Platten (2007), quando se trata de mudanças é importante entender que as 

mesmas operam em grandes escalas, ocasionadas por fatores como orçamento, 

limitações técnicas ou direcionamento criativo do marketing, por exemplo. Desenvolver 

jogos eletrônicos, e insere-se nesta dinâmica a escrita dos roteiros, é um processo 

iterativo onde, algumas vezes, “a única maneira de perceber se algo funciona é 

tentando”
67

 (ibdem, 2007, p.143). 
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 Tradução nossa de: “the only way to see if something works is to try it” 
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4.3.2 - VIACORPO 

 

Fig. 6 : Nave do jogo ViaCorpo e os sistemas do corpo humano. Fonte: 

http://conforquadrinhos.blogspot.com.br/2009/11/via-corpo.html .  Acesso em 15.jan. 2013 

 

O jogo eletrônico ViaCorpo é apresentado pela coordenadora de projeto e 

também uma das roteiristas como um jogo do gênero RPG (Role Playing Game), single 

player, dividido em sete fases,  utilizando como motor o software Java Monkey Engine 

e com cenários e personagens apresentados em design 2D.  A proposta do jogo 

“objetiva de forma lúdica, a revisão dos conceitos do funcionamento e interação entre os 

diversos tecidos, órgãos e sistemas do corpo humano” (FABRO et Al, 2009). O 

conteúdo em questão, de acordo com a coordenadora do projeto, está inserido no eixo 

temático ser humano e saúde de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCNs para o ensino fundamental. Neste sentido, ViaCorpo foi elaborando buscando 

atender os alunos  do 8º ano como público jogador principal.  

Pode ser feita uma breve descrição do enredo do jogo ao explicar que se trata de 

uma aventura dentro do corpo humano, onde seres alienígenas minúsculos foram 

investigar o funcionamento de sistemas vitais à nossa sobrevivência. Contudo, algo deu 

http://conforquadrinhos.blogspot.com.br/2009/11/via-corpo.html
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errado e eles se perdem dentro do corpo dando início a uma jornada na qual o interator 

deverá cumprir missões para resgatá-los.  

 O jogo não está mais disponível para download. Foi projetado para o sistema 

Linux e desenvolvido em linguagem JAVA através do laboratório de pesquisa do grupo 

Desenvolvimento de Tecnologias Aplicadas à Educação (DETAE) da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). No entanto, o projeto não tinha a pretensão 

de realizar apenas um jogo visto que 

Foi bem ambicioso[...] a intenção era fazer um jogo, um RPG e um editor de 

RPG. A nossa questão foi criar um RPG educacional. Era esse o objetivo. 

Então tinha a equipe de desenvolvimento e a equipe pedagógica. Foi assim 

que a gente dividiu o grupo. Então a equipe de desenvolvimento queria que o 

RPG fosse livre [...] e a pessoa que era responsável pelo conteúdo, que era 

uma bióloga, queria que o jogo fosse sólido no sentido de que você 

construísse o conhecimento por sistemas. [...] uma equipe de programadores 

que queriam criar alguma coisa e tínhamos nós que estávamos tentando criar 

outra [...] A gente falava faz isso e depois dizia que não dava para fazer isso 

[...] então a gente tinha que colocar o  roteiro para o que dava para ser 

feito.(Coordenadora de ViaCorpo). 

 

O embate entre proposições metodológicas e criativas em relação a produção de 

determinado conteúdo não é algo exclusivo aos jogos eletrônicos. Projetos que 

dependem dos esforços criativos de seus integrantes tem a natural dinâmica das 

discordâncias, preconceitos e aversões. Contudo, mesmo que esteja inserida em um 

ambiente de desenvolvimento acadêmico, a produção de um jogo digital solicita um 

pragmatismo em sua elaboração semelhante ao ambiente vivido dentro de uma 

corporação empresarial. Oriundos de uma grande e competitiva indústria, os roteiristas 

Dille e Platten (2007) observam que  

[...] os jogos podem estar neste constante estado de fluxo enquanto  estão 

sendo criados, você estará lidando com as revisões para o seu trabalho 

durante todo o processo. [...] Sendo um escritor profissional significa que 

você está sendo pago para escrever. Você está escrevendo para um mercado. 

Você está produzindo um produto
68

. (ibdem, p. 150-151). 
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 Tradução nossa: “[…]games can be in this constant state of flux as they are being created, you will be 

dealing with revisions to your work throughout the process. […] Being a professional writer means that 

you’re getting paid to write. You are writing for a market. You are producing a product [...] 
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É importante esclarecer que todos os jogos aqui analisados foram planejados e 

desenvolvidos dentro de ambientes acadêmicos ou com fins educacionais. A assertiva 

defendida pela dupla de autores norte americanos pode, à primeira vista, soar 

desconectada com as realidades de tais arranjos produtivos. Conquanto, acredito que a 

presença de um espírito profissional condicionada a parâmetros empresariais é uma 

possível solução para diversos enfretamentos e quebras de prazos, naturalmente, 

existentes em cenários dos projetos de gênese acadêmica. Ainda que projetos de jogos 

eletrônicos nascidos em ambientes tais como alguns aqui apresentados, onde existem 

uma forte demanda pelo trabalho voluntário, é preciso equilibrar anseios e combinar 

desejos, uma vez que a questão de formação e a possível colocação no mercado de 

trabalho é uma realidade bastante factível
69

.  

Apesar de ser constituída basicamente por professores, a equipe de roteiro 

apresentava um contexto que reunia profissionais de diferentes áreas de formação. A 

coordenadora revela ainda que o projeto “teve um roteiro construído junto com o jogo e 

isso foi uma grande problema, na verdade, porque precisava se fazer o jogo e o roteiro 

ao mesmo tempo”. Inserido neste cenário destaca-se ainda a assumida falta de 

experiência dos roteiristas em escrita de roteiro. Uma saída encontrada pela equipe foi 

tentar um mínimo de “departamentalização”: a pedagoga escrevia quais conteúdos 

deveriam ser trabalhados e a bióloga e um desenhista elaboravam os cenários e 

personagens para a equipe de design e o gerente do projeto realizava uma avaliação 

final, a fim de transpor o que foi escrito no roteiro às condições técnicas dos softwares 

de produção do jogo. 

Com o intento do jogador interagir a partir de uma narrativa que se desenvolve 

entre os sistemas orgânicos circulatório, digestório, respiratório, nervoso, excretor e 

reprodutivo, os roteiristas decidiram que cada fase do jogo seria  baseada em um destes 

sistemas, sustentada por um conjunto de missões a serem executadas. ( FABRO et al, 

2010). A opção por determinar o conteúdo do jogo através dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’S) conduz a equipe de roteirista para um olhar específico sobre o 

ensino de Biologia e, em particular, o funcionamento do corpo humano. 
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 Como apresentado na seção anterior, dois integrantes da equipe de desenvolvimento de A revolta da 

Cabanagem, conseguiram criar suas empresas para projetos de realidade virtual.  
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Este “olhar” aponta para a seleção de um conteúdo voltado para o 8º ano do 

ensino fundamental, a fim de evitar que as missões propostas pelo jogo não 

representasse um grande obstáculo quanto ao entendimento das propostas, além de 

permitir ainda um maior aprofundamento em temas relacionados a manutenção e 

equilíbrio do corpo humano. (CARELLI et AL,  2010) 

Após analisar uma das versões do roteiro, enviada pela coordenadora do jogo, 

percebo a sinalização de um conteúdo apoiado em missões onde a sequência linear dos 

eventos conduzem a impressão de que o jogador explore ambientes do corpo humano. E 

como forma de transmitir o conteúdo de forma mais lúdica, os roteiristas optaram pela 

criação de quests associadas a NPC’s
70

,   

O desenvolvimento do roteiro aconteceu durante todo o desenvolvimento do 

jogo em um processo, onde as solicitações do roteiro eram apenas executadas após uma 

verificação das informações pelas equipes de programação e design e, neste movimento, 

percebia o que era possível de ser colocado em prática,  ao tempo que o roteiro 

retornava para respectiva equipe rever alguns pontos e providenciar outras alterações.  

As alterações foram constantes, muitas delas pautadas pelo embate entre as 

percepções e condições que faziam parte (ou não) de um jogo com fins educativos. A 

seguir, transcrevo algumas soluções que envolvem não apenas uma questão de conteúdo 

mas como este interfere na criação de uma narrativa.  

[...] tivemos mais um problema de roteiro que foi pensar qual o corpo que a 

gente tava, masculino ou feminino, e aí como a gente faz para passar de um 

corpo para outro para não se falar de relação sexual. Depois tivemos que 

optar por um corpo masculino mas então como é que a gente faz para falar da 

sexualidade feminina? E para o personagem migrar de um corpo para o 

outro?  A solução foi criar um outro personagem que sequestra ele do corpo 

masculino para o corpo feminino. (Coordenadora de ViaCorpo). 

 

Sobre diálogos, a solução foi centrar toda comunicação de conteúdo através do 

NPC’s, em uma relação onde “o jogador que vai encontrando os NPC´S que vão 
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 NPC é a sigla que denomina os Non Player Characters, ou personagens não jogáveis. Apresentarei mais 

informações sobre os NPC’s de ViaCorpo na próxima sessão.  
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passando as informações via dialogo, soltando as pistas e uma das ações é a coleta dos 

objetos” (Coordenadora de ViaCorpo) 

Outra decisão está relacionado a forma de como o roteiro foi escrito. Amparado 

por duas configurações textuais, o roteiro de ViaCorpo ao qual eu tive acesso apresenta 

uma parte, extensa, onde são apresentadas as descrições das missões e outra parte menor 

e ilustrada, intenciona se definir enquanto um roteiro de integração de fases.   

 

    Fig. 7 – Trecho do Roteiro de integração de fases do jogo ViaCorpo.  Fonte: Versão 1.41 do roteiro do 

jogo.  
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Fig. 8 – Trecho do roteiro das descrições das missões do jogo eletrônico ViaCorpo. Fonte: Versão 1.41 do 

roteiro do jogo ViaCorpo 

 

Conforme o recorte acima do roteiro, logo no início surge a informação sobre 

onde o jogador deve encontrar o NPC (Édipus) desta missão. Cada missão vem com as 

seguintes informações: nome, tipo de missão (neste caso, é uma missão de coletar algo), 

Item (neste caso, vem o nome “sedex” que significa para qual local o item deve ser 

transportado), pré-requisito necessário para que a missão seja iniciada, nome do NPC 

que informa a missão ao jogador e o diálogo que se constitui na informação 

efetivamente esclarecida ao jogador.  A própria nomenclatura criada pelos roteiristas, 

tais como NPCQuestGiver, se referindo a qual NPC irá apresentar a quest ao jogador,  e 

os ITENS Sedex demonstram uma dinâmica própria da equipe de roteiro que, em falta 

de maior conhecimento sobre a escrita de tal documento, criaram suas próprias soluções 

em prol de maximizar os resultados finais do projeto.  
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4.3.3 A REVOLTA DA CABANAGEM  

 

 

Fig. 9 : Cena do jogo “A revoltada da Cabanagem”  

Denominado originalmente para o edital do FINEP como “Jogo Lúdico 

Educacional de Estratégia: A Revolta da Cabanagem”, o jogo A revolta da Cabanagem 

apresenta uma narrativa baseada em fatos históricos, sob a convenção dos gêneros de 

ação, aventura e estratégia. A proposta foi desenvolvida pelo Laboratório de Realidade 

Virtual (LaRV), vinculado à Faculdade de Engenharia da Computação da Universidade 

Federal do Pará. Produzido em 3D, o grupo optou pela criação de seu próprio motor 

(CabanEngine), utilizando o software Ogre3D como motor gráfico, biblioteca de 

criação de interface gráficas Cegui, biblioteca para tratamento de sons Fmod e a 

biblioteca de implementação de colisão e aplicação de física, PhysX .  

O desenvolvimento do jogo durou pouco mais de dois anos e seu download é 

gratuito no site
71

 do projeto, podendo ser jogado em qualquer computador PC, no modo 

single player, atentando para as configurações mínimas
72

 recomendadas. O objetivo de 
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 http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem 

72
 Segundo informações do site do projeto, as configurações são: Processador Intel Core 2 6600 2.4 GHz, 

1 GB memória RAM, Placa de vídeo NVIDIA GeForce 6500 (256 MB), Sistema Operacional Windows 

XP ou Vista, directX 9.0c. Acesso em 11 jan. 2013 

http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem
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sua proposta foi apresentar um conteúdo da história brasileira relacionado a revolta da 

Cabanagem, Movimento separatista ocorrido durante os anos de 1834 e 1836 e que 

colocou o povo no poder do estado do Pará. Com a finalidade de atender tal propósito, o 

jogo apresenta um enredo baseado em acontecimentos históricos da época, sendo que os 

personagens representam figuras públicas que participaram ativamente da revolta, tais 

como Felipe Patroni, Batista Campos, Antônio Vinagre e Eduardo Angelim. Serão 

personagens do livro de história que se constituem como avatares do jogador.  

Segundo o coordenador e roteirista do projeto, o propósito dos cuidados com 

tamanha fidelidade histórica, onde elementos ficcionais foram excluídos, teve como 

objetivo oferecer ao jogador uma experiência para entender o conflito através da 

apresentação de personagens históricos e na elaboração apurada dos principais cenários 

do período. Semelhante a quarta estratégia aconselhada por Dille e Platten (2007), tal 

intenção denota uma preocupação, possivelmente, relacionada com a experiência do 

jogador ao interagir com o jogo, ou seja, quais sentidos poderiam ser evidenciados 

durante o ato de jogar. De fato, sobre a construção dos prédios, detalhados no roteiro, o 

coordenador nos informa que a equipe tentou 

[...] fazer com que fossem fiéis, nós fomos lá, tiramos fotografia de como 

estão agora, colocamos texturas, para fazer a coisa (SIC) mais fiel[...] 

Mostrar que a cidade é até diferente do que é agora. Na época tinha um local 

com praia e hoje está aterrado.[...] Tinha um pelourinho perto da praia e hoje 

não tem mais mas colocamos o pelourinho. (coordenador de A revolta da 

Cabanagem). 

 

Nesse sentido, evidencia-se que a principal estratégia criativa para o 

desenvolvimento do roteiro apoiava-se na pesquisa histórica, como forma de retratar 

fielmente uma época e um lugar. Na pesquisa de Prazeres Júnior (2010), o coordenador 

demostra ainda mais seu interesse pelo tema escolhido, acreditando ter sido uma escolha 

natural, uma vez que foi um acontecimento importante para a  história do Pará. Tal 

perspectiva insinua uma possível percepção e representação da vivência em um espaço 

particular, com suas características singulares, percebidas apenas por aqueles que dele 

fazem parte.  
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A narrativa do jogo foi intensamente influenciada pelo conteúdo do livro 

“Motins Políticos, ou História dos Principais Acontecimentos Políticos da Província do 

Pará desde o Ano de 1821 até 1835”,  obra que foi escrita trinta anos após os conflitos 

da revolução, contendo ainda como anexos uma extensa gama de documentos históricos 

tais como atas de reunião e despacho dos governadores. A partir deste conteúdo, os 

roteiristas decidiram centralizar a narrativa do jogo através do desenvolvimento de três 

acontecimentos que condensam as causas, as guerras e os governos que emergiram da 

revolta. (DAMASCENO, 2009).  

Durante o desenvolvimento do roteiro, definiu-se que o jogo seria constituído 

por três fases sendo que em cada uma delas o jogador assume o papel dos principais 

líderes da revolução
73

, seguindo a ordem cronológica dos fatos. O projeto inicial 

constava com a proposta de trabalho de outros profissionais para a pesquisa histórica e 

construção do roteiro, mas isso se revelou mais tarde um problema, como relata o 

coordenador do projeto 

Na proposta, existia um grupo de professores de história para ajuda a fazer, e 

de geografia pois no falamos também de geografia de época. Mas quando a 

gente marcava reunião os caras (SIC) nunca apareciam aí percebi se eu 

dependesse deles não ia sair nunca. Eu tive que fazer pois tinha que cumprir 

os prazos. [...] Baixei no site (SIC) alguns modelos para escrever roteiros, 

tentamos seguir os modelos. E depois na hora de colocar as coisas na cena, 

teve um pessoal de comunicação daqui da UFPA que me ajudou na criação 

de narração, e um rapaz de lá, me ajudou a melhorar o texto. Ele me ajudou a 

escrever o texto realmente.(Coordenador do jogo A revolta da Cabanagem). 

 

O coordenador deixa claro que esse imprevisto aconteceu apenas durante a 

produção do roteiro, pois em linhas gerais, o projeto contou a experiência de jogadores 

durante o seu desenvolvimento, auxiliando na decisão de alguns elementos do 

gameplay. Uma das soluções encontradas, por exemplo, relaciona-se com a exposição 

de recortes do conteúdo através de cinematics narradas. Além da introdução ao jogo, 

partes importantes da história do evento foram sinalizadas através desta técnica, como 

confirma um dos integrantes da equipe de desenvolvimento. 

Diversos fatos relevantes que ocorreram na Cabanagem foram descritos nos 

momentos de narração e que estão enquadrados no enredo proposto 
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 Na próxima seção, detalharemos o enredo do jogo mais profundamente.  
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inicialmente. Um destes fatos foi o do Brigue Palhaço, quando duzentas e 

cinquenta e duas pessoas morreram sufocadas pelo cal, no porão deste navio. 

(DAMASCENO, 2009, p. 22)  

E o coordenador do projeto ainda aponta que  

Em termos de filme de animação nos fizemos uma introdução como muitos  

jogos tem. Antes das três fases nos fizemos para o jogador entender a questão 

histórica, o que estava acontecendo [...] antes de começar a explicar o que 

que queria, tinha uma explicação dizendo o que acontecia e aí entrava no 

jogo. (Coordenador do jogo A Revolta da Cabanagem). 

 

 

Figura 10: Imagem (Print) do cinematic que mostra o evento do Brigue Palhaço. (Fonte: DAMASCENO, 

2009) 

A opção pelo recurso imagético de uma cinematic é uma recorrência natural 

quando se pretende propor uma experiência mais completa para o jogador, além de 

auxiliar no fluxo e na fruição da narrativa. Para os autores Dille e Platten (2007), as 

propostas de cinematics ainda envolvem questões como: esclarecimento de algum 

desafio relacionado ao herói do jogo, demonstrar o sucesso obtido em alguma missão, 

informar que o interator fez algo de errado, resultando no fracasso da partida e 

apresentar os avanços dos personagens na progressão da história. No entanto, é 
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importante esclarecer que tal recurso merece uma atenção rigorosa quanto à frequência 

do seu uso e a duração dos vídeos ou animações.  

Essa preocupação diz respeito ao ambiente de imersão que será proposto ao 

interator. Quando se escreve o roteiro para um game, cinematics podem ser pontuadas, 

mas lembrando que maior valor deverá ser dado a experiência que o interator produz ao 

jogar. Filmes longos demais quebram a sintonia de imersão com o jogo, reduzindo a 

participação no mesmo e a “grande vantagem de ambientes participativos na criação de 

imersão é a sua capacidade de induzir comportamentos que dão vida a objetos 

imaginários”. (MURRAY, 2003, p. 113). Nesse sentido, quando empunhamos uma 

espada ou alguma pistola laser em um game, estamos encenando um papel, promovido 

por um ambiente ficcional em um meio digital, onde alertas de vitória ou informações 

sobre o jogo através de cinematics/cut-scenes são válidas mas não a todo momento.  

Sem um apoio regular por parte de profissionais de história, o coordenador do 

projeto assume a tarefa de escrever o roteiro.  Na ausência de informações sobre 

técnicas de escrita, o coordenador revela que recorreu a sites na internet para pesquisar 

modelos de roteiros e adaptar para suas necessidades. Contou ainda com a ajuda de 

alunos do curso de comunicação, da sua universidade, para elaborar as cenas que 

continham narração. São evidências deste tipo que demonstram a delineação de 

processos criativos que operam, essencialmente, através de colaborações internas e 

externas ao grupo executor de um determinado projeto.  

Em outros momentos do desenvolvimento do roteiro, o grupo  obteve a ajuda de 

pesquisadores da cidade de Bélem do Pará, o Fórum Landi, que investigam e mantém 

estudos sobre a obra de italiano Antonio Landi, um influente arquiteto que projetou 

prédios da época da revolta. Este grupo de pesquisadores forneceu ao projeto do jogo 

informações como desenhos e mapas da época assim como roupas de personagens da 

revolta, promovendo, dessa forma, uma imersão maior ao conteúdo presente no jogo. 
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4.3.4 O LIVRO DOS SONHOS 

 

Fig. 11: Interface do jogo “O livro dos Sonhos” 

O Livro dos Sonhos é um jogo eletrônico que herdou diversos aspectos criativos e 

tecnológicos de outro projeto que apontava para os mesmos objetivos pedagógicos. 

Contemplado pelo edital da FINEP sob o título “A Turma do Claudinho - Inclusão 

Digital e Social na Aprendizagem Industrial”, o projeto havia sido elaborado para ser 

utilizado como mais um recurso do programa de ensino dos cursos de aprendizagem 

Industrial de nível básico mantido pela instituição SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial), unidade Cetind - Bahia. 

Em 2007, a seleção do projeto pelo edital FINEP possibilitou aperfeiçoar o seu 

desenvolvimento através da utilização de novos engines oferecidos pelo mercado da 

época. Nesta nova fase, o game passou a se chamar “O livro dos Sonhos – A magia do 

conhecimento”, e pode ser descrito como um jogo do gênero aventura, mantendo dessa 

forma a mesma concepção do projeto anterior. Foi desenvolvido em Flash, com 

cenários e personagens modelados em 3D, utilizando a engine TORQUE, em um total 
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de 18 fases. O jogo, que levou cerca de 24 meses para ser concluído,  não se encontra 

mais disponível para download. O enredo do jogo trata sobre as aventuras de Claudinho 

e sua turma após descobrirem um livro encantado na biblioteca do Senai, sendo ainda 

auxiliado por Josué, um antigo mago que guardava o livro e sabe tudo sobre seus 

mistérios.   

Desenvolvido pelo SENAI-BA, através do seu núcleo de educação à distância- 

NEAD, o jogo foi elaborado com a proposta de difundir os conteúdos das disciplinas  

do curso de aprendizagem industrial, do nível básico, promovido pelo SENAI e cujo 

público alvo eram os jovens aprendizes da própria instituição
74

. A proposta ainda 

abarcava uma associação com outras tecnologias entre elas um sistema de 

videoconferência, que possibilitava a transmissão de um programa de TV interativo, o 

portal de aprendizagem Moodle e também outros jogos eletrônicos. (COSTA e SILVA, 

2007). 

O início do desenvolvimento de um novo jogo criou um contexto de trabalho no 

qual a dupla de roteiristas que assumiu a criação do roteiro empreendeu esforços para 

lidar com os recursos possíveis no projeto. Através de um novo ambiente de 

programação, o trabalho envolveu, principalmente, a estruturação das ações do jogo de 

uma forma mais simplificada e a elaboração de uma forma para associar os vídeos com 

fins educativos, já produzidos, com o jogo. Portanto, foi um movimento constante de 

adaptação a outro conteúdo produzido para o meio televisivo, já definido. 

Profissionais egressos de cursos de cinema, os roteiristas do jogo utilizaram o 

conhecimento de técnicas de roteiro para está mídia, associando ainda a experiência 

promovida pela atuação em produções cinematográficas, com o objetivo de desenvolver 

o roteiro do jogo. Na verdade, o roteirista pontua que o projeto 

Não era nem pensado pra ser um jogo.[...] Só trabalhei com elemento de 

cinema, não conheço nada de games. Fiz o storyline, fiz o argumento, do 

jogo todo e de cada fase, das 18 fases. E nesse argumento já previa os 
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  A missão da instituição, segundo seu site oficial, é promover a educação profissional e tecnológica, a 

inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da 

indústria baiana. Uma das suas áreas de atuação é a educação profissionalizante. Fonte: 

http://www.senai.fieb.org.br/ . Acesso em 12. Março. 2013 
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127 

 

ganchos que levasse para a próxima fase. [...] Teve influência de cinema e 

principalmente de séries. (Roteirista de O livro do Sonhos) 

 

O roteirista ainda revela que preferiu abordar o conteúdo educacional de forma  

mais natural e lúdica, inserindo o que lhe era solicitado pela pedagoga no contexto da 

narrativa do jogo, evitando assim a exposição de conteúdo de forma “objetiva” demais. 

O personagem poderia, por exemplo, ajudar a salvar algum amigo em perigo utilizando 

elementos do cenário para que pudessem funcionar como uma alavanca e, neste sentido, 

exercitar conhecimentos de física.  

Esta decisão criativa, que afasta a identificação de um jogo eletrônico como um 

mero repositório do conteúdo escolar, é bem vista tanto por diversos profissionais da 

indústria como pelos pesquisadores acadêmicos. Durante a experiência de interagir com 

jogos eletrônicos, as “funções cognitivas são intensificadas a cada dia, o que permite às 

crianças, adolescentes e adultos a descoberta de novas formas de conhecimento, que 

hoje também ocorrem por meio da simulação de novos mundos”. (ALVES, 2004, p. 

21).  

O roteiro de O livro dos Sonhos tem seu planejamento inicial a partir de duas 

premissas técnicas, tradicionais do campo do cinema: a story-line e o argumento
75

. O 

argumento do roteiro “descreve que durante suas atividades na escola, a Turma do 

Claudinho encontra Josué, um dos responsáveis pela biblioteca e também uma espécie 

de mago, possuidor de um Livro que se tornará motivo de grandes aventuras e 

preocupações: o Livro dos Sonhos” (COSTA E SILVA, 2007, p.3).  

A utilização de objetos do cotidiano dos estudantes foi outro aspecto da narrativa 

do jogo. Neste caso, o jogador pode utilizar um “celular virtual” dentro do jogo com a 

finalidade de prover  informações como os objetivos propostos por cada fase, além de 

mensagens com dicas enviadas pelos personagens da narrativa.  

O Livro dos Sonhos possui um total de 18 fases. E cada fase apresentava cerca 

de quatro missões que abordavam conteúdos de forma diversificada. Nada era repetido. 

                                                             
75

 Não trarei maiores discussões sobre estas técnicas uma vez que já comentei sobre as mesmas no 

capítulo 03.   
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Como relata o roteirista o projeto, a dificuldade maior foi criar uma conexão entre a 

trama dos vídeos, já filmados, e o enredo do jogo, ainda em desenvolvimento. A técnica 

para driblar tal impasse foi assim planejada.  

Para aproveitar tudo que foi feito para a série a gente iria dividir por semana, 

seriam 18 semanas de aula e cada semana seriam exibidos 2 episódios. O 

episódio 1, na segunda feira , a gente ia dar um gancho para continuação. 

Esse gancho ia estar no jogo. Ele iria jogar durante a semana e passando as 

missões, ele teria acesso ao vídeo final (episódio 2) da sexta-feira, que 

deixaria um gancho para o vídeo da segunda feira seguinte. Entre um vídeo e 

outro existia o jogo. E assim por diante até o final que é a fase 18. [...] O 

importante aí é que como os episódios não eram pensados pro jogo, para as 

fases do jogo, a gente teve que criar os elementos que davam os ganchos para 

as fases  o jogo. Então a gente pensou aonde separaria os episódios. 

(Roteirista de O livro dos Sonhos). 

 

Pode ser observado que toda a proposta inicial, apenas com os vídeos, já tinha 

todo o seu roteiro e produção finalizados. Com o advento de um game que ficaria 

inserido entre dois vídeos, o roteirista teve que entender os pontos exatos onde deveriam 

acontecer as devidas adaptações. “Novos personagens e sub-tramas foram criados, 

tomando o cuidado para que não destoassem da proposta inicial, mesmo sabendo que o 

formato de um episódio em vídeo difere do mundo enigmático e infinito que um jogo 

propõe”(COSTA E SILVA, 2007, p.5). 

 As fases são, portanto, compostas por episódios gravados em vídeo que 

constituem o início e o fim de cada fase. O diagrama abaixo apresenta como seria a 

organização de uma fase do jogo.  

 

Fig. 12 : Diagrama da estrutrura da fase do jogo O livro dos Sonhos. Fonte: Potapczuk et al, (2008) 
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Para que a fase do jogo tivesse contextualização objetiva com os conteúdos dos 

vídeos, os roteiristas contaram com o apoio de uma pedagoga, que definia os temas 

específicos a serem tratados. Com o conteúdo em mãos, a tarefa era trazer o mais 

próximo dos elementos criados pela narrativa do jogo, instituindo ainda uma 

comunicação singular, as PAM’s , ou Períodos que Antecedem a Missão
76

.  

A partir do discurso de um dos roteiristas do projeto e analisando também os 

roteiros do jogo
77

, é possível perceber que as PAM’s eram informações que descreviam 

todos os elementos que existem no jogo, preparados para receber o jogador assim que 

ele chegar naquela missão. São elementos como:  os ambientes disponíveis para o 

jogador interagir, objetos que serão utilizados para solução dos problemas, personagens 

com os quais o jogador deverá ter contato, conteúdos que estão espalhados no cenário 

sob formas distintas como quadrinhos, pinturas ou vídeo, entre outros.  

É interessante observar que, após revelação do roteirista da O livro dos Sonhos 

sobre total inexperiência em relação a jogos eletrônicos, seja como pesquisador ou 

jogador, o processo criativo admite formas novas para lidar em um campo 

desconhecido. De fato, não existe ainda no Brasil nenhum “manual” para se escrever 

roteiro em games e quando percebo a instituição de tais nomenclaturas e técnicas 

criadas, exclusivamente, para atender as demandas de uma equipe é possível inferir que 

não importa a técnica ao escrever um roteiro, mas sim que uma comunicação seja 

efetuada. 
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 Um exemplo de como uma PAM foi escrita se encontra nos apêndices deste trabalho. 

77
 O roteirista me forneceu os roteiros das fases 5, 6 e 7  para os estudos desta pesquisa. 
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4.3.5 ESTRADA REAL  

 

Figura 13: Cena do jogo “Estrada Real Digital”. Fonte: 

http://olharessobreopatrimonio.blogspot.com.br/2010/03/game-nacional-estrada-real-digital.html. Acesso 

em 12. Jan 2013 

 

Contemplado pelo edital da FINEP sob o título ESTRADA REAL DIGITAL, pode 

ser descrito como um jogo do gênero de aventura, projetado sob o engine Crystal Space, 

com imagens em 3D, para ser rodado em sistemas Linux, podendo ainda ser baixado via 

download gratuito
78

 e jogado em um computador PC comum, atentado para as 

configurações sugeridas
79

. Admite-se apenas a opção de single player, com visão em 

primeira pessoa e a sua proposta educativa principal é o conhecimento de fatos 

históricos e culturais relacionados a três cidades que compõe o circuito da Estrada Real: 

Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina.  

O jogo foi desenvolvido, entre o início de 2007 e final de 2009,  pelo Centro de 

Convergência de Novas Mídias,  inserido  no Departamento de Ciência da Computação, 

                                                             
78

 Download disponível no site: http://www2.dcc.ufmg.br/projetos/estradarealdigital/tmp/EstradaReal-

1.0.2.exe 

79
 Processador de 1.66ghz, Memória 256MB, Espaço em disco de 1GB, placa de vídeo 64mb, DirectX 

9.0c 

 

http://olharessobreopatrimonio.blogspot.com.br/2010/03/game-nacional-estrada-real-digital.html
http://www2.dcc.ufmg.br/projetos/estradarealdigital/tmp/EstradaReal-1.0.2.exe
http://www2.dcc.ufmg.br/projetos/estradarealdigital/tmp/EstradaReal-1.0.2.exe
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da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) como proposta de um  projeto de 

caráter multidisciplinar, agregando profissionais e pesquisadores de formações diversas. 

Assim como em O livro dos Sonhos, o jogo A Estrada Real é resultado de um 

projeto anterior, realizado pelo mesma equipe e universidade, inclusive mantendo o 

mesmo nome. Portanto, esse “remake” do jogo foi a oportunidade que a equipe teve, 

baseado nas experiências anteriores, constatação essa também confirmada em Praseres 

Jr. (2010). O motivo, porém, está melhor detalhado no discurso da coordenadora do 

projeto 

O que a gente acabou fazendo tem a ver com essa experiência primeira e 

acabou ficando muito chato. E eu comecei a olhar para jogos ligados a área 

de historia e patrimônio e achei todos muito chatos. Aí o que a gente pensou , 

que a gente queria um jogo de “aventura”, um jogo que tivesse um 

movimento, tivesse dinâmica e fosse rápido. E que fosse hoje com elementos 

importantes da historia e não um jogo que fosse no tempo de algum 

acontecimento histórico. (Coordenadora de A Estrada Real).  

 

  

Pelo discurso da coordenadora é possível perceber tentativa de aproximação com 

a lógica de games comerciais. E nesta pesquisa este não será o único projeto que remete 

a esse desejo uma vez que Tríade também revela tal intenção em seu GDD. Apesar de 

não tratar em sua narrativa nenhum evento da história nacional ou mundial, como 

ocorreu em “Tríade” e “A revolta da Cabanagem”, o jogo apresenta elementos de 

conteúdo histórico, onde o personagem principal explorava trilhas e cidades históricas. 

Uma das primeiras dificuldades da equipe de roteiro foi lidar com a inexperiência em 

escrever roteiros para games, associando ainda a tentativa de elaborar um jogo que fosse 

atraente para o jogador, conforme revela a coordenadora e uma das roteiristas do 

projeto.  

Foi uma das coisas mais complicadas porque não tinha ninguém que já tinha 

feito o roteiro para um game assim mais no estilo que a gente queria fazer. 

Quando você pensa em alguma coisa mais para a área histórica todo mundo 

pensa em fazer aquela coisa bem careta (SIC) de história.[...](Coordenadora 

de A Estrada Real).  

 

Na tentativa de alcançar o seu propósito, o grupo de roteiro desenvolve uma 

narrativa onde o jogador encontra a possibilidade de navegar por cidades mineiras 

históricas e os caminhos que fazem parte da Estrada Real, nome comum as estradas 
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consideradas oficiais para o trânsito de pessoas e mercadoria da época do Brasil Colônia 

e durante o trajeto irá resolver mistérios relacionados.  

A narrativa desenvolve os gêneros de suspense e aventura onde Bárbara Rolim, a 

personagem principal, descobre que seu pai, o secretário de cultura da cidade de Ouro 

Preto, está desaparecido e resolve empreender uma busca pelo seu paradeiro. As fases 

do jogo desenrolam então a trajetória desse personagem através de três cidades 

importantes do Triângulo Mineiro: Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina. Ao pensar 

como a narrativa poderia ser desenvolvida, a coordenadora do projeto demonstra 

interesse em mesclar uma temática com elementos históricos, mas com aspectos 

concernentes aos dias atuais.   

Primeiro a gente pensou a questão central do game que tivesse haver com 

alguma questão presente, muito atual e que essa questão envolvesse 

discussões atuais. Tem a ver com a mineração em solo profundo, as 

mineradoras em Minas, começamos por aí. (Coordenadora de A Estrada 

Real).  

 
 

Dessa forma, o roteiro coloca a personagem central em uma investigação com a 

finalidade de encontrar o seu pai desaparecido e, durante a jornada, descobre uma 

conspiração de uma grande mineradora (fictícia) que atua no circuito das cidades 

apresentadas no jogo. Essa aproximação com assuntos mais contemporâneos imersos 

em uma narrativa de aventura é justificada pela coordenadora do projeto  

[...]a historia é isso né? Ela tem que ter um sentido no presente senão ela vira 

quase que literatura para as pessoas. A ideia é que fossem questões presentes, 

questões bastante importantes no presente mas que fossem remetendo 

historicamente alguma questões dessas cidades. (Coordenadora de A Estrada 

Real).  

. 

A intenção percebida na fala da coordenadora novamente nos leva a reflexão do 

processo imersivo do interator. Mundos possíveis são desenvolvidos na mente do 

interator a partir da suspensão temporária da descrença. O cenário, o ambiente proposto 

com enredos que podem ser fantasiosos ou mais próximos à nossa realidade, como é o 

caso do jogo aqui apresentado, aguça nossa percepção por algo que seja verossímil. 

Neste sentido, será exercida pela interator a faculdade criativa da crença, uma vez que 

para realizar o nosso desejo de vivenciar a imersão, “concentramos nossa atenção no 
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mundo que nos envolve e usamos a inteligência mais para reforçar do que para 

questionar a veracidade da  experiência”. (MURRAY, 2003, p. 111). 

Como um dos objetivos desse jogo é expor a história, belezas e atrativos 

turísticos das cidades ao longo da Estrada Real (Charmovicz, 2006), a equipe de 

roteiristas inicia o seu trabalho a partir da coleta de referências imagéticas das cidades 

que compõe o circuito,  

Nós fomos lá  e tiramos três mil  fotos de cada lugar. Na segunda e terceira 

cidade o pessoal de arte foi com a gente também. (Coordenadora de A 

Estrada Real) 

 

Como foi comentado no início deste seção, as proposições para estratégias 

criativas lançadas pelos autores Dillen e Platten (2007) conferem um sentido de 

possibilidade, sem a pretensão de engessamento dos esforços empreendidos para criação 

dos roteiros. A realidade apresentada através dos discursos dos entrevistas e leituras dos 

roteiros dos jogos permitem comprovar essa intenção. De modo geral, algumas 

estratégias sugeridas podem ser vista de forma completa ou parcial nas metodologias de 

trabalho adotadas pelos roteiristas.  

 

 

 

Quadro 05: Dinâmica Criativa na criação dos roteiros dos jogos. 

Jogo  Dinâmica criativa 

TRÍADE - Referências através de diversos filmes, jogos eletrônicos, 

HQ’s, livros, etc.  

- Draft inicial, uma forma de rascunho constituindo o 

resumo das ideias que seriam abordadas. 

- Forte influência do filme “O enigma do colar”. 

- Nomeação de um líder da equipe de roteiro. 
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- Formação da equipe de roteiro através de um professor 

externo ao grupo.  

- Roteiro sinaliza a utilização do recurso animado de 

histórias em quadrinhos com conteúdo relativos à história 

da Revolução Francesa e também dos personagens 

fictícios. 

- Utilização de técnicas tangenciais ao roteiro 

cinematográfico tais como ficha de personagens e 

descrição de objetos. 

- Criação do documento chamado “Fluxo do roteiro”, 

através de técnicas de mapas conceituais. 

- Roteiro sinaliza o uso de hipertextos inseridos no jogo 

como forma de passar recortes do conteúdo de história.  

- Roteiro prevê possíveis seleções de escolhas pelo 

interator.  

- Roteiro que foi reescrito diversas vezes. 

VIA CORPO - Um roteiro que foi escrito a partir das possibilidades 

técnicas da equipe.  

- Um conteúdo vinculado aos parâmetros curriculares 

Nacionais – PCN’s. 

- Conteúdo transmitido através dos diálogos entre os 

NPC’s. 

- Roteiro que foi reescrito diversas vezes. 

- Divisão da narrativa a partir do funcionamento dos 

sistemas do corpo-humano, sendo cada sistema 

representando uma fase. 
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- Concentrar na figura de um NPC o desenvolvimento das 

missões.  

- Dois roteiros com duas configurações textuais: roteiro de 

descrições das missões e roteiro de integração de fases. 

- Criação de uma nomenclatura específica no roteiro a fim 

de auxiliar o entendimento sobre como determinadas 

missões funcionariam.  

- Departamentalização do processo de criação e escrita do 

roteiro. 

- Roteiro apresenta a utilização de história em quadrinhos 

para unir as fases do jogo e para apresentar alguma 

informação relevante ao conteúdo.  

 

A REVOLTA DA 

CABANAGEM  

- Extensa pesquisa textual (livros de história) e de 

observação (pesquisa in loco) como fonte de referências 

de conteúdo textual e imagético.  

- Seleção do livro “Motins Políticos, ou História dos 

Principais Acontecimentos Políticos da Província do Pará 

desde o Ano de 1821 até 1835”  como principal fonte de 

referências.  

- Narrativa baseada nos fatos históricos, excluindo 

elementos da ficção, tais como personagens ou cenários.  

- Tentativa de se manter fiel à cidade de Belém à época da 

revolução, através de extensa pesquisa em dados 

históricos. 

- Ajuda de pesquisadores e profissionais externos ao 
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projeto, como o fórum Landi. 

- Roteiro que foi reescrito diversas vezes. 

- Apoio de introduções animadas (cinematics) no início de 

cada fase a fim de contextualizar o jogador com as 

demandas do jogo.  

- Download de manuais de roteiro para apropriação de 

uma técnica de escrita. 

O LIVRO DOS SONHOS - Trabalho criativo elaborado em equipe multidisciplinar, 

com apoio relevante de uma pedagoga.  

- Influência direta do cinema e séries de TV.  

- Preferência na apresentação do conteúdo educativo de 

forma mais lúdica, inserido na narrativa.  

- Utilização de técnicas de roteiro cinematográfico tais 

como story-line , argumento e ganchos na narrativa.  

- Conhecimentos de técnicas de cinema (montagem) para 

pensar a narrativa. 

- Roteiro que foi reescrito diversas vezes. 

- Roteiro sinaliza a utilização de cinematics (ou 

machinimas) a fim de marcar determinados momentos do 

jogo. 

- Roteiro possui uma linguagem técnica exclusiva a esse 

projeto : PAM – Períodos que Antecedem as Missões 
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ESTRADA REAL DIGITAL  - Pesquisa de campo. 

- Foco em assuntos atuais. 

- Influência da profissão de historiador para criar uma 

narrativa. 

- Roteiro que foi reescrito diversas vezes. 

- Roteiro sinaliza a utilização de cinematics (ou 

machinimas) a fim de marcar determinados momentos do 

jogo. 

- Ajuda de pesquisadores e profissionais externos ao 

projeto. 

Fonte: própria 
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4.4 CRIAÇÃO DOS MUNDOS FICCIONAIS  

Mundos ficcionais presentes em jogos eletrônicos com narrativas mais 

elaboradas apresentam, caracteristicamente, fronteiras borradas entre suas funções 

puramente estéticas e a seleção de informações que devem transmitir conhecimento 

sobre aquele determinado mundo.  Dille e Platten (2007) acreditam que, no esforço de 

se construir um mundo ficcional, a história será construída em paralelo. Neste sentido, 

alguns valores devem estar evidentes tais como: o que é importante neste mundo, quem 

o possui e quem também procura por isto. Tal regime de valores impõe o surgimento de 

um conflito (ou um coletivo deste), palco para a articulação de elementos que serão 

operados a partir das decisões criativas e técnicas da equipe. Alguns destes elementos, 

integrantes canônicos da arte da narrativa, já foram apontados no capítulo três deste 

trabalho como sendo o enredo, personagens, tempo, espaço e o narrador.  

Contudo, cabe ainda o entendimento sobre outras dimensões importantes que a 

narrativa de um game clama para si. A criação do roteiro de jogos que apresentam forte 

apelo narrativo pode instituir um possível dilema entre o que realmente é considerado 

importante para o desenvolvimento do jogo sem afetar a constituição dos aspectos que 

fazem do jogo eletrônico uma mídia única em sua apresentação. Será, portanto, a 

seleção por um caminho que busca o equilíbrio entre a oferta de certa liberdade ao 

interator ao mesmo tempo em que insere elementos de uma experiência narrativa, 

constituindo dessa forma um mundo ficcional. Um mundo possível.  

No exercício de identificar elementos que, naturalmente, compõe tais mundos 

possíveis, selecionei um recorte das ideias dos autores que trago para essa pesquisa 

visando ser mais específico no que está sendo proposto pelos objetivos desta 

investigação. Estas ideias me permitiram constituir um conjunto de operadores de 

análise que irão me guiar no entendimento do material que tenho disponível para 

explorar. Ressalto que tais operadores não são os únicos e exclusivos meios de analisar 

as características dos objetos aqui investigados assim como também não garantem 

abarcar uma plenitude no exercício da análise. Os operadores se instituem como um 

guia para “onde o analista deve olhar e não o fim último do esforço analítico” (GOMES, 

2007, p.6). 
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Uma equipe de desenvolvimento pode trilhar por diversos percursos criativos em 

busca dos elementos que irão constituir um mundo ficcional.  Considerando que os 

percursos criativos de cada equipe de roteiristas, apresentadas neste trabalho, foi 

singular, dependendo principalmente de suas condições técnicas e de formação 

profissional, tentarei selecionar elementos que estejam presentes em todos os projetos, 

visando enriquecer a análise final do capítulo. Em relação aos aspectos que envolvem a 

narrativa dos jogos eletrônicos, Dille e Platten (2007) demarcam possibilidades que 

merecem atenção de roteiristas e desenvolvedores e, por conta das limitações deste 

trabalho, adotarei três elementos essenciais sugeridos pelos autores como operadores de 

análises: A criação do cenário, o desenvolvimento dos personagens e os aspectos do 

game play.  

Em relação a personagens, serão ainda incluídas observações acerca de diálogos, 

em caso dos mesmos serem utilizados nos jogos, por ser inclusive um aspecto não 

apenas ligado a narrativa como também ao game-play já que oferece relações de 

interação entre o jogador e o jogo. A presença de uma análise sobre os desafios do 

game-play contextualiza com as advertências reverenciadas por ludólogos como Juul 

(2001) onde, apesar de um jogo eletrônico apresentar-se como uma mídia que assimila 

referências de outras, a exemplo do cinema, se faz necessário observar aspectos que 

fazem partem do jogo em si e o configuram como tal. Desse modo, a dinâmica entre as 

dimensões acima pontuadas conferem, para este trabalho, a instalação de um mundo 

ficcional em um jogo eletrônico.  

Como este trabalho envolve a análise de cinco jogos eletrônicos, alguns com 

número considerável de fases, não será possível realizar uma extensa exploração. 

Portanto, tentarei realizar uma abordagem de estudos guiada através de características 

relevantes, que emergiram durante a exploração dos dados coletados da pesquisa de 

campo e pela leitura dos roteiros aos quais tive acesso.  
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4.4.1 A CRIAÇÃO DO CENÁRIO DOS JOGOS  

 

Fig. 14 – Interface do jogo Tríade apresentando o Chateau de Valois. Fonte: 

http://www.historiadigital.org/historia-geral/idade-moderna/revolucao-francesa/revolucao-francesa-no-

triade/   Acesso em 11 Jan. 2013 

 

Em Tríade, o enredo proposto discorre um conflito que consiste nas avenças e 

desavenças originadas a partir da luta de uma família em frente aos infortúnios causados 

pela Revolução Francesa. Para dar conta de um conteúdo histórico (a Revolução 

Francesa) associado a uma narrativa ficcional (a saga da família Valois), a equipe do 

jogo Tríade investiu esforços na pesquisa de livros, fotos, filmes, além de outras 

referencias textuais e imagéticas, para a construção de um cenário de época, com a 

intenção de retratar um ambiente típico
80

 da cena de pré-revolução francesa.  

O tempo da narrativa se inicia em 1774 seguindo até o ano de 1789 trazendo 

cenários que remetem ao conteúdo histórico, recriando ambientes mais fiéis à época dos 

eventos, tais como a floresta de Ardennes  e a cidade de Paris ou fictícios como o 

Chateau da família Valois. De acordo com o Game Design Document (GDD) do jogo 

                                                             
80

 O Game Design Document do jogo menciona a existência de fichas específicas para descrição de 

cenários mas infelizmente não consegui ter acesso as mesmas.  
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foram criados 13 cenários para jogo, todos em 3D e como o propósito de fornecer ao 

interator uma contextualização com a época, o jogo inicia sua narrativa no Chateau de 

Valois, apresentando como seria a vida de um nobre na França do séc. XVIII. É ainda 

apresentada uma Paris através de duas regiões: Leste, como a parte pobre da cidade e 

Oeste, a parte rica. O documento deixa claro ainda a influência do filme “O enigma do 

colar” para a criação do cenário do Tabelionato, local onde a personagem Jeanne de 

Valois tenta recuperar seus títulos de nobre.  

O roteiro do jogo, dividido em 18 atos,  sinaliza informações sobre o que será 

traduzido como imagem, utilizando o recurso de histórias em quadrinhos (HQ) e outras 

informações específicas sobre o game play, também descrita no roteiro como “parte 

jogável”. Em ambas partes
81

, as descrições sobre o cenário remetem ao nome do espaço, 

como, por exemplo, “Província de Ardennes, localizada na região de Champagne-

Ardenne” (Alves et al, p. 12, s.d). 

Na mesma linha, ao se apropriarem de referências históricas para trabalhar a 

criação do cenário, os roteiristas de A Revolta da Cabanagem apostaram na decisão de 

coletar diversos dados imagéticos e textuais para retratar um ambiente fiel à sua época.  

Definir quais prédios ou pontos principais é um primeiro passo para a criação 

do ambiente[...]Em Belém o foco está em mostrar ao jogador como a cidade 

era no período da cabanagem. Assim foram realizadas pesquisas para 

obtenção de desenhos, pinturas, textos e mapas da época. (DAMASCENO, 

2009, p. 63). 

 

Para descrição dos cenários do jogo que se passam na cidade de Belém, todos 

em 3D, a equipe decidiu privilegiar pontos principais da cidade, elementos importantes 

da arquitetura local ,chamado no projeto do roteiro como “landmarks”. A equipe 

acredita que a escolha de tais prédios ou pontos principais é o primeiro passo para 

compor o cenário do game. Desse modo, serão sete pontos ao todo, entre eles o Palácio 

do governo, a igreja da Sé e o Forte de São Pedro de Nolasco. (ibdem, 2009). 

                                                             
81

 Em alguns atos apresentados no roteiro contém apenas a parte jogável (game play). 
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Fig. 15 : Representação do cenário “Igreja das Mercês” Fonte: (Damasceno, 2009) 

 

Como a intenção principal da equipe foi trazer fidelidade de cenário condizente 

com uma Belém de 1822, existiram ainda atenções sobre a caracterização do terreno da 

época, se o tipo da areia seria vermelha ou clara e a representação dos dois únicos 

bairros que existam na cidade, indicando possibilidades de comparação com os dias 

atuais. 

[...] Relevando uma questão curiosa que o professor pode abordar em sala de 

aula é à disposição da praia na cidade onde hoje é a rua XV de Novembro 

[...]A outra era o pelourinho, lugar onde se castigavam os escravos e que hoje 

é o Mercado de Ferro de carne. (DAMASCENO, 2009). 

 

Para dar conta de representar mais fielmente os acontecimentos da revolta no 

interior do Pará, membros da equipe viajaram para locações reais tais como a fazenda  

Acará-Açu, Vila Nova e o sítio Santa Cruz onde aconteceram batalhas. Todo o percurso 

da análise de referências foi registrado através de uma intensa produção de filmagens e 

fotografias, inclusive recriando no jogo uma igreja que foi poupada da destruição 

quando a fazenda Acará-Açu foi incendiada. 
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A descrição de cenário do jogo ViaCorpo foi planejada como forma de 

representar as seis fases do jogo, cada uma passando por um sistema do corpo humano: 

digestório, respiratório, circulatório, nervoso, excretor e reprodutivo. Como a proposta 

do jogo foi promover a interação do estudante com cada um destes sistemas, cada fase 

possui um conjunto de cenários que assumem características de um mapa (FABRO et 

AL, 2010), local onde acontecerão as missões propostas.  

 

Fig. 16: Mapas utilizados no jogo ViaCorpo referente as fases do sistema digestório e 

respiratório. Fonte: Fabro et al (2010) 

O sétimo cenário foi a concepção da espaçonave dos alienígenas, ambiente no 

qual o interator recebe as missões que deverá desenvolver durante a partida. Com 

cenários projetados em 2D, o roteiro do jogo apresenta uma descrição dos mesmos 

através de ilustração em forma de quadrinhos, onde o ilustrador seguia as indicações 

verbais da professora de biologia presente no projeto. 

O jogo eletrônico A Estrada Real tem seus cenários, projetados em 3D, baseados 

na ideia de permitir ao jogador uma exploração de três cidades históricas e de outros 

ambientes que integravam o circuito chamado Estrada Real, no interior de Minas 

Gerais. Apesar de trazer relevantes descrições sobre as cidades históricas e, nessa 

dinâmica, exposição de um conteúdo que resgata a memória cultural sobre as mesmas, o 

GDD do jogo informa que a intenção também foi trazer outras significações ao interator 

tais como ecoturismo, gastronomia, artes e aventura.  

O cenário inicial do jogo é o apartamento da protagonista, quarto e sala, 

permitindo que o interator explore todos os ambientes. Pode-se inferir, uma vez que tal 

informação não se encontra no roteiro do jogo, que a escolha deste cenário para o início 
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da partida foi uma forma de apresentar o conflito que irá mover a narrativa: através de 

uma cinematic com narração, a personagem se encontra sentada em sua cama, assistindo 

televisão e descobre através do noticiário que seu pai está desaparecido, viajando logo 

em seguida para descobrir o seu paradeiro.  

Para recriar fielmente os cenários relativos às cidades históricas, a equipe viajou 

para cada uma delas documentando suas construções através de fotografias e filmagens. 

O mesmo se estendeu em outros ambientes como mostra as figuras abaixo, que 

apresenta a arte conceitual de uma missão que acontece dentro de um túnel.  

 

Fig. 17 : Fotografias dos túneis utilizados como referência no jogo A Estrada Real . Fonte: 

http://www2.dcc.ufmg.br/projetos/estradarealdigital .  Acesso em 11 Mar. 2013 

 

Fig. 18 : Arte conceitual do cenário do túnel no jogo A Estrada Real . Fonte: 

http://www2.dcc.ufmg.br/projetos/estradarealdigital .  Acesso em 11 Mar. 2013 

 

http://www2.dcc.ufmg.br/projetos/estradarealdigital
http://www2.dcc.ufmg.br/projetos/estradarealdigital
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O jogo O livro dos Sonhos teve que fundamentar todos os seus cenários a partir 

do material já filmado e que foi usado para os vídeos com fins educativos, o primeiro 

recurso que tinha sido criado para o projeto.  

O roteiro do jogo evidencia claramente quais são os ambientes previstos para 

cada fase, sempre descrevendo os mesmos pelo nome, tais como biblioteca ou sala de 

música. No entanto, não havia maiores descrições sobre elementos de cada cenário, 

deixando tal tarefa para que a equipe de arte e design realizasse suas próprias pesquisas 

de referências.  

  

Fig. 19 : Cenário da biblioteca do jogo O livro dos Sonhos. Fonte: (Potapczuk et al, 2008) 

No entanto, mesmo que a maioria das referências para desenvolver os cenários 

tenha se originado dos ambientes já filmados, o jogo ainda apresenta outro cenários, que 

remetem a proposta de fantasia do enredo do jogo. De acordo com o GDD do jogo, são 

cenários que transitam entre uma ambientação histórica como um engenho da época do 

Brasil Colônia ou ainda dimensões fantásticas, fantasiosas, como o interior do livro 

mágico, que nomeia o jogo e no qual um dos protagonistas tem que ser resgatado na 

primeira fase. Tudo isso foi criado pelos roteiristas através de referências que 

envolveram pesquisa em quadrinhos, filmes e séries de tv. 
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Analisando o modo de como os roteiristas escolheram descrever os cenários de 

seus jogos, pode-se perceber a imediata conexão com o discurso pedagógico com o 

propósito de retratar as propostas contidas em seus objetivos educacionais, já 

apresentados na seção onde se trata dos processos criativos de cada projeto.  

O que vai diferenciar, todavia, será o grau de exposição imagética fiel ao 

conteúdo. Tríade, que inicia a sua proposta de compor o cenário através da apresentação 

de uma HQ ao interator, consegue equilibrar intenções em demonstrar um conteúdo 

ficcional com base na narrativa da família Valois e com a representação de uma época 

importante para a história do mundo. Desse modo, explica-se a importância dada à 

extensa pesquisa de material sobre a Revolução Francesa, relatada anteriormente pela 

coordenadora do projeto. Portanto, é a ideia de que um jogo com fins educativos tem 

potenciais chances de abordar “conteúdos curriculares formais de maneira lúdica e, 

portanto, mais prazerosa”. (ALVES et Al, 2007, p. 4). 

Percebe-se ainda uma atenção em adequar o cenário do jogo através de diversos 

recursos textuais e imagéticos, em prol do seu público-alvo, discentes a partir do 8º ano 

do ensino fundamental.  

[...]Com a finalidade de atingir esse público, os desenvolvedores do Tríade 

utilizaram uma comunicação midiática híbrida, articulando texto, imagem, 

história em quadrinhos
82

 (HQs), animações e músicas ao enredo que retrata, 

da maneira mais fiel possível, a realidade vívida do acontecimento abordado. 

(NEVES, 2011, p. 101). 

 

Intenções em atender a criação de um ambiente lúdico através da realidade 

impressa por vias de conteúdos históricos também envolveu as concepções criativas dos 

cenários de A Revolta da Cabanagem. No entanto, diferentemente de Tríade, a sua 

equipe de roteiro decidiu privilegiar, exclusivamente, a realidade factual histórica, 

trazendo uma seleção de prédios e ambientes históricos considerados importantes para 

contar a fatos sobre uma revolução que se conhece apenas nos livros, uma vez que não 

existe outro modelo de narrativa, como em filmes, por exemplos. A intensa pesquisa de 

referências para retratar fielmente um cenário em 3D pode ser um reflexo do próprio 

                                                             
82

 Ao passar de fase são apresentadas ao jogador histórias em quadrinhos (HQs), que retratam 

complementações do próprio enredo do jogo e trazem informações históricas para contextualizar o 

jogador em relação aos principais fatos e, por consequência, com cenários da época. 
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grupo de pesquisa que desenvolveu o jogo uma vez que o mesmo se apresenta como um 

laboratório de Realidade Virtual (LaRV).  

Desse modo, apesar de ser descrito como um jogo de gêneros híbridos entre ação 

e estratégia pelos seus desenvolvedores, percebo no jogo A Revolta da Cabanagem 

características de simulação cartográfica, com possibilidades de permitir que o interator  

adquira conhecimentos sobre um espaço citadino, mesmo que de um período do 

passado. Contudo, é importante estar atento a certas condições onde a proposição de 

uma simulação, quando bem desenvolvida, poderá enriquecer o conteúdo de um jogo.  

[...] os jogos-simuladores-cartográficos são potenciais por demonstrarem 

alguns elementos, tais como: a manipulação e criação de situações citadinas 

de forma simplificada; a possibilidade de um sujeito explorar e administrar 

uma cidade simulada; o redimensionamento de elementos vividos para um 

espaço digital; o lúdico e a criatividade como inerentes a “representação” do 

lugar e da composição da paisagem; a interseção entre o aprendido na 

dinâmica de uma sociedade vivificada e uma representação de uma cidade 

imaginada (hibridismo entre o virtual e o atual) e outras situações que 

agregam o processo ensino e aprendizagem conceitual de sala de aula e as 

possibilidades lúdicas e de entretenimento. (BRITO e HETKOWSKI, 2010, 

p. 84) 

 

Sendo assim, a simulação extremamente expositiva do espaço em A revolta da 

Cabanagem pode afetar a constituição do ambiente como jogo. É inegável as 

semelhanças na primeira fase do jogo com um ambiente de realidade virtual, 

provavelmente influência direta das pesquisas elaboradas pelo laboratório que produziu 

o jogo. Durante a minha experiência de jogador do jogo, o principal desafio era fugir 

dos soldados inimigos ao passo que certo ponto no mapa tinha que ser alcançado. Caso 

um dos soldados me “tocasse”, eu começaria desde o início.  

Janet Murray acredita nas potencial combinação entre imersão e agência em 

jogos de competição, onde um “clique tangível no mouse ou no joystick resulta em uma 

explosão”(2003, p. 143). Em A Revolta da Cabanagem, é possível que o interator, ao 

competir com soldado uma corrida com soldado pelas ruas de uma Belém antiga, espere 

uma agência melhor resolvida do que simples cliques de mouse e sem nenhum 

confronto ou conflito. Neste ponto, o engajamento imaginativo pode não se efetivar.  

Assim como os outros jogos acima, o cenário de ViaCorpo foi totalmente 

planejado em cima de seu conteúdo educacional. Através de uma pesquisa embasada na 
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leitura do roteiro e no relato da coordenadora, pude perceber uma grande atenção em 

cumprir conteúdos concernentes ao ensino de biologia de forma mais literal, no que se 

refere a construção de cenários. Pode parecer, à primeira vista, a escolha mais óbvia. No 

entanto, seria difícil trazer uma outra representação imagética dos ambientes de sistemas 

orgânicos do corpo humano sem que causasse alguma deturpação de conceitos por parte 

do interator.  

Assim como em Tríade, os jogos Estrada Real e O livro do Sonhos 

potencializaram a criação dos seus cenários para algo além do esperado pelo conteúdo 

educacional.  O primeiro (Tríade), de acordo com o discurso da coordenadora, tenta se 

aproximar de uma lógica de jogo mais comercial trazendo uma perspectiva não 

exclusivamente histórica, mas com referências do cotidiano cultural das cidades 

mineiras, possibilitando futuras identificações do ambiente por parte dos estudantes 

locais ou de visitantes que jogaram o jogo anteriormente. Os ambientes percebidos nos 

jogos A Estrada Real e em Tríade se constituem enquanto espaços não exclusivamente 

a serviço de uma mera descrição histórica, mas também como um “convite” e um olhar 

sobre o cotidiano, independente de sua época, sua cultura e seus detalhes, imersos na 

narrativa de um mundo possível.  

O livro dos Sonhos, por sua vez, apresenta em seus cenários evidências de que é 

possível trazer conteúdos relacionados a disciplinas mais “duras” combinando com 

“realidades” fantasiosas, transgredindo possíveis expectativas de uma verossimilhança 

cujo o excesso, muitas vezes, apenas aproxima jogos eletrônicos em meros replicadores 

do conteúdo escolar. 

Outro ponto relevante é pensar durante o desenvolvimento do roteiro sobre a 

relação entre os possíveis o público para os quais o projeto se destina. Ou seja, a 

apresentação de um mundo reflete diretamente o público pretendido como jogador. É a 

reflexão sobre quais serão os potenciais interatores e, neste movimento, a  descrição de 

mundo cria um contexto. É uma forma de pensar onde, por exemplo, “jogos infantis 

tender a ocorrer em mundos com desenhos animados altamente estilizados. Jogos 
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adultos tendem a ocorrer em mundos fotorealistas”
83

. (DILLE e PLATTEN, 2007, 

p.61).  

Por fim, acredito na ideia de que planejar a narrativa de um jogo eletrônico é 

também pensar na criação de mundos ficcionais como ambientes cognitivamente 

estimulantes (Ibdem, 2007). Tal assertiva confere ao roteirista a necessidade de uma 

percepção sobre a construção de  mundos, através de seus cenários, que possibilitem 

novas experiências aos jogadores, momentos que as suas posições na vida real nunca 

lhes permitiriam ter, ou até experiências que nunca nenhum ser humano teve antes. 

Estas práticas tem o potencial para nos tornar mais inteligentes e perspicazes.  

 

4.4. 2 - PERSONAGEM  

Durante o jogo, o personagem se revela, muitas vezes, como uma personificação 

do jogador dentro do ambiente de um jogo eletrônico. Personagens memoráveis em 

grandes sucessos comerciais demandaram dos seus criadores um tempo considerável à 

sua criação, geralmente exercida através da escrita de ficha de personagens. Tais fichas 

serão usadas pela equipe de arte e de design na elaboração gráfica do personagens, 

podendo conter informações mais simples como cor da pele ou cabelo e até dados mais 

complexos como tipo de personalidade e história pregressa.   

A ficha de personagem também pode prestar apoio ao próprio roteirista durante 

o entendimento de todo o processo criativo, revelando aspectos minuciosos capazes de 

contribuir para uma experiência narratológica mais imersiva. Este documento 

(...) contém uma série de informações que provavelmente não vai fazer efeito 

diretamente para o jogo. No entanto, ele vai ser muito útil para ajudar você a 

ter uma visão clara do personagem você está criando. Pense nisso como a 

construção de um iceberg, mesmo se o jogador veja apenas a ponta do 

mesmo. O personagem que você vê e interage com no jogo será melhor 

porque você levou tempo para explorar esses detalhes
84

.(DILLE E 

PLATTEN, 2007, p.74). 

                                                             
83

 “Kids’games tend to take place in highly stylized cartoony worlds. Mature games tend to take place in 

photorealistic worlds” – (tradução nossa) 

84
 (…)contains a lot of information that probably won’t make it directly into the game However, it will be 

very useful for helping you to have a clear vision of the character you are creating. Think of this as 
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Em busca de uma maior participação no mundo imersivo do jogo, é importante 

que o personagem tenha metas a serem cumpridas (MURRAY, 2003), muitas vezes 

dispostas em enredos diferentes através das fases de um jogo. Uma ficha de personagens 

bem elaborada pode proporcionar informações mais precisas ao interator sobre suas 

ações naquele ambiente e sobre o reflexo das ações de outros personagens em seu 

avatar.  

De modo geral, existem dois tipos de personagens que pretendo ressaltar nesta 

pesquisa, expondo a necessidade deles no desenvolvimento da narrativa.  O primeiro, 

reconhecido como personagem principal, será aquele que o jogador irá controlar 

enquanto joga ou ainda o papel que ele irá assumir durante a experiência do jogo, a 

depender do ponto de vista utilizado pela narrativa. (DILLE & PLATTEN, 2007). Para 

este tipo de personagem é importante apresentar claramente a sua motivação, o seu 

interesse, desejo, ou seja, aquilo que irá acionar o “gatilho” do conflito dramático. 

O objeto de uma representação dramática, a sua mímesis, recai sempre sobre a 

ação dos personagens (ARISTÓTELES, 2001) a qual se desenrola através de 

acontecimentos situados em um determinado espaço e tempo. Enquanto elementos que 

empreendem a ação, os personagens de uma determinada narrativa promovem entre si 

uma dinâmica de interesses que revelam a instalação de um conflito. É aquilo que 

impele a ação e origina a tensão dramática.  

A mímesis, muitas vezes traduzida como imitação, irá definir, segundo 

Aristóteles, todas as formas de ficção. No entanto, segundo Boal (1980), o filósofo 

grego deixa claro que  

imitar (mimesis) não tem nada que ver com a cópia de um modelo exterior. A 

melhor tradução da palavra mimesis seria “recriação”. E “natureza” não é o 

conjunto das coisas criadas e sim o próprio princípio criador de todas as 

coisas. Portanto, quando Aristóteles diz que a arte imita a natureza, devemos 

entender que esta afirmação, que pode ser encontrada em qualquer tradução 

moderna da Poética, é uma má tradução, originada talvez em uma 

interpretação isolada do texto. “A arte imita a natureza” na verdade quer 

dizer: ‘A arte recria o princípio criador das coisas criadas’.(1980, p. 7). 

                                                                                                                                                                                   
building the iceberg, even if the player only sees the tip of it. The character that you see and interact with 

in the game will be better because you’ve taking the time to explore these details. (Tradução nossa) 
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Naturalmente, o homem exercita a imitação e, desde a sua infância, tal 

comportamento irá diferir o homem dos outros animais, podendo ainda adquirir os 

primeiros conhecimentos por meio da imitação, ação que todos têm o prazer de 

desempenhar.  

Por mais que determinadas imitações sejam desprezíveis ou não prazerosas aos 

sentidos dos homens, as mesmas ainda podem proporcionar um certo prazer quando 

contempladas pois não será pela representação em si que o prazer se institui mas no 

reconhecimento e identificação de algo que está sendo representado. Para Aristóteles, 

“se a vista das imagens proporciona prazer é porque acontece a quem as contempla 

aprender e identificar cada original, por exemplo, “esse é aquele” (2001. p.22). 

Neste ponto, percebe-se que o sujeito entra em contato com as representações do 

seu repertório de vivências para associar com aquilo que está sendo mimetizado. 

Mesmo a mais degradante imagem, observada sob o véu da representação, traz um 

efeito prazeroso, aqui entendido como um sinónimo de entretenimento. 

Para este trabalho, cabe o entendimento de que mímesis vai muito além do que a 

simples representação da realidade. A natureza, vetor que dispara o caráter formador e 

criador do homem, engrena possibilidades de transformação do sujeito. Se a mimesis 

pelas vias da arte poética rompe com a simples concepção do que seria imitar, é 

plausível, neste sentido, conceber associações com o ofício de um roteirista.  

A escrita do roteiro pode revelar a recorrência de um conjunto de experiências e 

subjetividades para criação de tramas ficcionais, buscando desenvolver o 

entretenimento, uma vez que no esforço de criar, imagens são (re)construídas em nossa 

mente. Neste sentido, o pensamento de Field (2001) ganha reforço: o repertório pessoal 

de cada sujeito, com experiências que amparam a criação de personagens, descrições, 

diálogos e imagens, estabelece os caminhos de desenvolvimento de um roteiro. 

A composição do personagem em uma narrativa interativa, característica de 

propostas para jogos eletrônicos, levanta reflexões acerca da utilização de diálogos 

como abordagem direta ao conteúdo.  A perspectiva de que o jogador não considera os 
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momentos de diálogo como aspecto importante para o sucesso da partida é algo 

recorrente em mesas de trabalho de roteiristas.  

Diálogo em jogos serve a dois propósitos principais: Avançar a história e 

transmitir informações (...) Enquanto estiver escrevendo o seu diálogo, 

lembre-se que as falas estão aqui para adicionar profundidade para a história, 

e observe quais falas darão instruções ao jogador(...) tenha sempre em mente 

o contexto de seu diálogo. Ao contrário de outras formas de entretenimento, 

as palavras que seus personagens falam muitas vezes são as pistas o jogador 

precisa para avançar através da experiência. (DILLE E PLATTEN, 207 

p.24/25)
85

. 

 

Neste sentido, na intenção de evitar frustração por parte dos sujeitos jogadores 

durante a experiência do jogo, é importante atentar para que tipo e como será expresso o 

diálogo durante a exposição de uma narrativa interativa.  

O segundo tipo de personagem serão aqueles que irão interagir diretamente com 

o primeiro, conhecidos no universo dos games como NPC’s (non player characters), ou 

seja os personagens não jogáveis. Este tipo de personagem pode ser desenvolvido 

estabelecendo qual tipo de ação ele terá dentro do jogo: aliado, neutro ou inimigo. Neste 

modelo, o interessante será entender a sua função no jogo, qual tipo de ação ele irá 

exercer e no que isso representa em relação ao personagem principal, uma vez que suas 

“ações são ditadas pelo projeto, e, portanto, pode ter o maior efeito global sobre a 

experiência de jogo”
86

. (ibdem, 2007, p. 68). 

A utilização de personagens não jogáveis parte do princípio de que, mesmo sem 

poder controlar tais tipos de personagens, o jogador pode sofrer influência de suas 

ações. O NPC aliado pode ser tanto um personagem que ajuda ou será ajudado pelo 

jogador. Pode ser “um membro de seu esquadrão de comando ou uma princesa que você 

precisa salvar”
87

. (DILLE E PLATTEN, 2010, p. 66). O inimigo é o antagonista que 

                                                             
85 Dialogue in games serves two main purposes: advancing story and conveying information.(…) (…)As 

you are writing your dialogue, remember that lines are here to add depth to the story, and note which lines 

are giving instructions to the player.(…) However, always keep in mind the context of your 

dialogue.Unlike other forms of entertainment, the words your characters speak are often the clues your 

player needs to advance through the experience. (tradução nossa). 

86
 Tradução nossa: “(...)their actions are dictated by design, and therefore can have the greatest overall 

effect on the gameplay experience.” 

87
 “a member of your commando squad or the princess you have to save.” (Tradução nossa) 
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“irá ativamente tentar fustrar aquilo que você está tentando realizar. Inimigos vem em 

uma variedades de formas e tamanhos e com diferentes níveis de potência”
88

.(ibdem, 

2010, p. 66).  

O neutro, por sua vez, será aquele tipo de personagem que não oferecem nenhum 

risco ou vantagem ao jogador. Os personagens neutros podem instaurar “vida” no 

mundo que está sendo criado e estabelecer a realidade necessária, na qual o seu jogo 

acontece. Os autores Dille e Platten recorrem ao exemplo da cantina do filme Star Wars, 

repleta de alienígenas de diversos planetas, com aparências distintas e extremamente 

incomuns.  

Pense sobre a cantina de Star Wars, um lugar povoado principalmente por 

neutros. Os neutros naquela cena fornecem a cor e nos diz muito sobre o 

mundo que existia nas bordas do império. Na verdade, eles nos dizem muito 

sobre o império e da rebelião em si. O mundo tinha dimensão. Não era tudo 

preto e branco. (2007,p. 66). 

 

Portanto, a criação de um personagem, mesmo sem uma função executável 

dentro da narrativa, auxilia na composição de um ambiente, trazendo o interator mais 

próximo da realidade proposta naquele mundo possível.  

Em  Tríade, a partir da composição de uma narrativa em duas fases, o jogador 

obrigatoriamente assume, na primeira fase, a figura do personagem Henri de Valois, um 

Conde que está insatisfeito com a situação político, social e econômica na qual a França 

se encontra. (NEVES, 2011). Na segunda fase, existe uma opção de escolha: poderá 

assumir o personagem Jeanne de Valois, filha de Henri, ou Claude, um outro 

revolucionário.  

[...]se decide que terá outros dois personagens jogáveis: o pai de Jeanne na 

primeira fase, tem um papel importante e na segunda fase o Claude e Jeanne 

são os personagens jogáveis. Mas isso foi decidido no decorrer da produção 

do roteiro pensando na relevância de você ter uma dinamicidade de que o 

jogador mude de lugar e tem possibilidade de fazer uma narrativa não linear, 

bifurcada, onde ele tenha duas escolhas: girondinos e 

jacobinos.(Coordenadora de Tríade) 
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 “(...)will actively attempt to thwart whatever you are trying to accomplish. Enemies come in a variety 

of shapes and sizes, and with differing levels of power.” (tradução nossa) 
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Assim como Tríade, o jogo A Revolta da Cabanagem apresenta ao jogador uma 

seleção de personagens que irá acompanhá-lo no decorrer da trama e dos objetivos do 

jogo. Porém, diferente da proposta do roteiro de Tríade, o jogo não apresenta 

personagens fictícios para compor o enredo uma vez que todos são representações de 

figuras históricas que realmente viveram durante o período dos eventos. Para o 

coordenador do projeto, a intenção é envolver o jogador em uma representação de 

papéis de personagens importantes. 

A gente fez o jogo baseado em alguns acontecimentos importantes (...)  O 

jogador assume diversos personagens, as pessoas que foram importantes para 

a Cabanagem, então inicialmente ele assumiu o papel do FELIPE PATRONI, 

que foi um intelectual, estudante de direito e que fundou o jornal.(...) A gente 

sabia da importância da fundação do primeiro jornal. Inclusive eu fui com um 

historiador e ele me deu a primeira capa do jornal que ele descobriu em 

Portugal, quando ele tava pesquisando. Então a gente mostrou a primeira 

capa desse jornal no jogo. (Coordenador de A revolta da Cabanagem). 

 

O jogo A revolta da Cabanagem apresenta, no total, cinco personagens 

principais conforme o jogador vai evoluindo através das fases: Felipe Patroni e Batista 

Campos (fase 1: Período pré-revolucionário), Félix Malcher, Francisco Vinagre e 

Eduardo Argelim   (fase 2: Explosão do Conflito Armado);   Eduardo Argelim  (fase 3: 

Tomada do Poder). Por estar totalmente baseado em fatos históricos, o roteiro do jogo 

não apresenta descrição de personagens através de fichas, como propõe Dille e Platten 

(2007). Ao invés disso, o coordenador optou pela apropriação direta da descrição obtida 

através de livros e outros documentos históricos.  

Nos fizemos eles baseados na história (...) Descrição tinha mais imagens 

mesmo, não. De um cabano tinha, uma pintura. Felipe Patroni a gente sabia 

que era um cara mais novo e colocamos ele mais jovial. Batista Campos era 

mais idoso, e colocamos ele mais idoso. Aí fomos criando. Quando fomos 

entrevistar lá no interior tinham alguns personagens que tinham os 

descendentes deles e tiramos a fotografia. (Coordenador de A revolta da 

Cabanagem). 
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Figura 20 : Imagens dos personagens Felipe Patroni e Batista Campos 

Os roteiros de ViaCorpo e Estrada Real não apresentaram nenhuma descrição 

sobre os personagens principais. Os roteiristas de Estrada Real empreenderam um 

trabalho muito próximo aos outros departamentos de forma que, quando se precisava 

descrever algo, o recurso foi o discurso oral, além de imagens, como foi o caso do NPC 

“Mula sem cabeça”.  

 

Figura 21: Personagem NPC – A mula sem cabeça 
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ViaCorpo, por sua vez, é um jogo cujo personagem principal não aparece e o 

que predomina, de fato, é a interação com personagens da categoria NPC. Para os 

roteiristas, o personagem do jogador, um cientista que foi enviado para resgatar os 

NPC´s perdidos no corpo humano, tem a sua  existência confirmada apenas através de 

interação com o gameplay e a exposição de diálogos. Com um projeto que não teve 

profissionais experientes em escrita de roteiros, ViaCorpo enfrentou alguns problemas e 

apresentou soluções improvisadas, conforme o relato da coordenadora do projeto. 

“O roteiro teve n versões. Teve problemas tecnológicos. Foi construído por 

alguém que não entendia de roteiro, a bióloga. E a  pedagoga desenhava.(...) 

Houveram cerca de 7 páginas de inicio e de final de jogo , com imagens e 

diálogos. (...)Depois de um tempo eu comprei um livro de como escrever 

roteiros porque eu não tinha experiência nenhuma nisso, nenhuma mesmo 

(...)E eu fiz absolutamente tudo,inclusive escrever roteiro de um 

conhecimento que eu nem tenho. (Coordenadora de ViaCorpo). 

 

Figura 22 – Alguns dos modelos de personagens utilizados no jogo ViaCorpo – os Celulox 

 

No projeto de O Livro dos Sonhos, a proposta foi aproveitar os personagens já 

criados para a série live-action
89

, com seus vídeos já filmados. Dessa forma, O jogo 

apresenta os mesmos cinco personagens principais e, assim como em A revolta da 

Cabanagem, delineia-se como um jogo de múltiplos personagens onde o jogador terá 
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 Live-action é a categoria que abarca todas as representações audiovisuais encenadas por atores reais.  
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que passar por todos e não escolher quem vai jogar. Sobre esse aspecto, os autores Dille 

e Platten acreditam que “em um jogo de múltiplos personagens, nós geralmente 

dividimos os atributos entre os heróis; então em essência, todos eles funcionam como 

meta-personagem
90

” (ibid, p. 65). Ou seja, os autores entendem que a ideia de meta-

personagens exploram aspectos relacionados a figura de um herói comum no processo 

criativo do roteirista.  

O roteiro de O Livro dos Sonhos sofreu influência direta dos modelos usados 

para o cinema, resultado da formação de seus roteiristas. A ficha de personagens foi 

algo também herdado do cinema mas utilizado apenas para os personagens que não 

foram criados para a série de TV, como sinaliza o roteirista do projeto.  

Só trabalhei com elementos de cinema, não conheço nada de games. Dos 

atores que participaram dos vídeos, foram só fotos. Os outros personagens 

que não estão no vídeo a gente descreveu. Fiz o storyline, fiz o argumento, do 

jogo todo e de cada fase, das 18 fases. E nesse argumento já previa os 

ganchos que levasse para a próxima fase. Tive também muita influência de 

séries de TV.(roteirista de O livro dos Sonhos). 

 

É natural que roteiristas envolvidos em produções cinematográficas repliquem 

seu conhecimento e técnicas na construção de elementos para a história de um game. O 

conhecimento da estrutura de um narrativa episódica como é o caso de uma série de tv 

pode, inclusive, auxiliar no desenvolvimento do roteiro. Para tanto, Dille e Platten 

(2007) chamam atenção para a estrutura convencionada para os jogos de console, um 

dos tipos mais populares na indústria.  

Neste tipo de jogo, é importante a criação de múltiplos oponentes que estarão 

espalhados pelos níveis do jogo (em alguns casos, até em subníveis). Cada nível 

envolve uma determinada ambientação, onde se desenvolvem as missões necessárias 

para atravessar o nível. É neste entendimento que reside a realidade dos jogos com 

caráter mais narrativos: o foco central da história estará onde a ação e os eventos 

acontecem, criando a ilusão de uma liberdade de movimento ou de um  gameplay não 

linear.  
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 Tradução nossa: “In multiple character games, we are usually splitting attributes among the heroes; so 

in essence, they all function as a meta-character” 
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 A técnica da ficha de personagens foi ainda utilizada no roteiro de Tríade
91

, 

onde as três personagens jogáveis foram extensamente detalhados, visando uma arte que 

conceituasse o contexto da época. Uma solicitação requerida pela equipe de design, a 

qual recebia uma ficha de personagem onde os mesmos eram descritos 

não só fisicamente como os traços da personalidade. O perfil da 

personalidade desse sujeito, se ela era uma pessoa delicada, se ela era 

austera, se ela era determinada, então isso vinha detalhado na ficha da 

personagem.(Coordenadora de Tríade). 

 

A partir dos elementos traçados no plot inicial, o roteirista conseguiu expor os 

caminhos da tensão dramática, como um relato que apresente os possíveis perigos 

lançados ao “herói” da história. Essa tensão dramática se institui como uma simbiose 

entre o conflito e as apostas que serão contestadas na narrativa durante um determinado 

período de tempo. Em alguns aspectos específicos à construção da narrativa para uma 

proposição em RPG, por exemplo, devem ser verificados.  

Em um jogo de interpretação de papéis (RPG) você não está progredindo 

através de uma história até que haja uma tentativa de construir a sua 

personagem para lidar melhor com o mundo do jogo. Assim, a jornada do 

personagem se torna a história
92

. (DILLE E PLATTEN, 2007, p. 34). 

 

No contexto lançado por ViaCorpo, o jogador “personifica” esse personagem/herói  

como sendo um dos cientistas alienígenas que irá resolver missões visando salvar o 

grupo perdido entre os diferentes sistema dos corpo humano. Em cada sistema do corpo 

humano, o herói deve passar por missões em formato de minigames e como recompensa 

pelo sucesso em cada missão o jogador consegue salvar um dos alienígenas perdido no 

corpo humano. Para que a missão seja devidamente entendida pelo jogador, os 

roteiristas criaram e administraram uma complexa rede de diálogos voltados para 

explicação de elementos da narrativa e do conteúdo com fins educativos.  

                                                             
91

 Um modelo da ficha de personagens desenvolvida por Tríade se encontra no apêndice deste trabalho. 

92
 In a role-playing game (RPG) you are not so much progressing through a story as trying to build up 

your character to better deal with the world of the game. So, the journey of the character becomes the 

story.(tradução nossa) 
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Fig. 23 – Exemplo do diálogo da Nave com o jogador.  

Em TRÍADE, os diálogos são expressos através de caixas de texto
93

 na parte 

inferior da tela do jogo e revelam informações necessárias para as missões assim como 

pontos relevantes sobre a história da Revolução Francesa. Outros jogos que também 

apresentam o mesmo modelo de TRÍADE são ESTRADA REAL DIGITAL e A 

REVOLTA DA CABANAGEM. O roteiro de O LIVRO DOS SONHOS teve que ser 

adaptado ao roteiro já escrito para o material televisivo. Neste caso, os roteiristas 

identificaram quais pontos no roteiro televisivo poderia ser “cortado” e, em seguida, 

criaram um contexto para a narrativa do jogo, onde os diálogos trazem informações 

sobre os problemas que os personagens estão enfrentando. Contudo, o esforço de 

descobrir quais soluções seriam possíveis  parte do jogador.  

Em suma, para ter um grande diálogo grande você tem que ter grandes 

personagens que falam sobre coisas fascinantes, muitas vezes com conflito 

entre si. [...] Ao jogar, você criou a sua própria história para dar contexto ao 

que você estava fazendo. (e) No momento em que você está totalmente 

engajado você está pensando como um roteirista de game.
94

 (DILLE e 

PLATTEN, 2007, p.39). 
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 Informação obtida após leitura do Game Design do projeto. 

94
 In short, to have great dialogue you have to have great characters talk about fascinating things, often in 

conflict with each other.(…) When playing, you created your own story to give context to what you were 

doing.(and) At the moment when you are fully engaged you are thinking like a game writer. (tradução 

nossa) 
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Neste sentido, os diálogos influenciam uma escolha de ações que podem nascer de uma 

motivação interna caracterizada pelos personagens, percebida pelo jogador que, ao se 

engajar na narrativa, imerge em outra identidade.  

Em se tratando de roteiros para jogos com fins educativos, a escrita de diálogos 

capazes de estabelecer uma relação pacífica entre o conteúdo educativo e sentidos que 

remetam ao entretenimento ainda são propostas que desafiam o talento dos mais 

experientes roteiristas. Contudo, por se tratar de um ambiente interativo, onde o sujeito 

pode passar horas averiguando caminhos, investigando pistas, enfim, realizando 

diversas ações, muitas delas possivelmente não conectadas diretamente a exploração da 

temática educacional, ainda assim pode-se dizer que o jogo si proporciona experiências 

que educam através da aprendizagem colateral. Segundo Jonhson (2005), tais 

experiências permitem uma apropriação das regras do jogo por meio de tentativa e erro, 

lançando interator em uma jornada guiada através de suas intuições que permitem 

explorar a lógica do jogo, sondar possíveis hipóteses em busca do êxito planejando, 

estrategicamente, meios para que isso aconteça. 

O quadro a seguir apresenta a síntese das estratégias criativas elaboradas pelas 

equipe de roteiros relacionadas a criação dos personagens principais de cada jogo. 

Quadro 6 : Aspectos de criação dos personagens 

Jogo Aspectos relacionados à criação de personagens  

 

TRÍADE  

- Criação de 3 personagens principais para mover a ação da narrativa: 

Henri Valois, sua filha Jeanne e Claude, seu ex-guarda pessoa.  

- Uso fichas de descrição de personagens, com características 

completas sobre vestuário e traços de personalidade. 

- Personagens ficcionais inspirados e imersos em uma narrativa de 

fatos reais.  

- Personagens NPC’s representado inimigos que combatem os 

protagonistas e neutros que demandam por determinada ação no jogo. 

- Diálogos utilizados para imersão da narrativa do jogo e da história da 
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revolução francesa.  

 

VIA CORPO  - Serão ao todo 23 NPC´s: os cientistas alienígenas conhecidos como 

Célulox e que devem ser resgatados, o computador da espaçonave e 

inimigos do corpo humano.  

- Não trabalhou com ficha de descrição de personagens. Um integrante 

do roteiro desenhava um esboço para a equipe de arte.  

- Os diálogos informavam as missões do jogo e o conteúdo com fins 

educativos.  

 

A 

REVOLTA 

DA 

CABANAG

EM  

- Ao todo, são 5 personagens principais. O jogador tem a experiência 

de passar por todos, de forma obrigatória.  

- Os NPC’s são neutros, quando realizam as atividades coordenadas 

pelo jogador e inimigos, quando enfrentam um  dos protagonista. Serão 

os Cabanos (revoltosos), os Escravos e os Soldados do império 

português. 

- Não trabalhou com descrição de personagens através de uma ficha.  

- Os diálogos informam o que era preciso para avançar no jogo.  

O LIVRO 

DOS 

SONHOS  

Serão 5 personagens principais: Claudinho, Elis, Zezito, Ana e Marcos. 

Existem poucos NPC’s no jogo. Um deles é a bibliotecária , aliada dos 

personagens principais, trazendo informações sobre o conteúdo 

educativo.  

- Personagens já filmados em vídeo não foram descritos. Para aqueles 

exclusivamente criados para o jogo foi feita a ficha de personagens. 

ESTRADA - Criou 1 personagem protagonista da história  
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REAL 

DIGITAL  

- Os NPC’s criados  serviam como aliados, informando sobre o que era 

necessário para avançar no jogo. Havia ainda npc’s inimigos. 

- Os personagens foram criados através de observação de imagens, 

referências de games e sugestão oral dos roteiristas.  

. Fonte: própria 

 

 

4.5 ASPECTOS DO GAMEPLAY   

 

Termo criado pela indústria de videogames norte americana, o gameplay, 

também conhecido como jogabilidade, pode ser considerado como uma das maiores 

preocupações que envolvem a arquitetura de projetos de jogos eletrônicos, 

independentemente do nível de complexidade da narrativa. A narrativa não se torna um 

fator importante, uma vez que não há abordagens, acadêmicas ou não, que comprovem a 

necessidade da mesma para legitimar o jogo como um ambiente lúdico. Um jogo como 

Ping e Pong, por exemplo, mesmo contendo mínimos traços de narrativa, ainda é 

considerado um jogo. Narrativa, na realidade daqueles que trabalham na indústria de 

jogos eletrônicos, “existe para dar apoio ao gameplay”
95

 (DILLE E PLATTEN, 2007, p. 

140). 

Para Schuytema (2008), um jogo eletrônico pode ser entendido como uma série 

de processos que leva o jogador a um resultado. Durante estes processos, eventos são 

encenados e são elaboradas experiências junto ao jogo, instigando o interator durante o 

avanço da partida.  Salen e Zimmerman (2012) determinam que serão justamente tais 

experiências , encenadas em um jogo colocado em movimento por meio da participação 

dos interatores, que poderemos nominar como jogabilidade.  
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 Tradução nossa : “exists to do support the gameplay”. 
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Doravante, gameplay (ou jogabilidade) para este trabalho envolve tudo aquilo 

que “acontece entre o início e o final de um game, desde o momento em que você 

aprende quais são os seus objetivos até atingir a vitória ou o fracasso no final”. 

(SHUYTEMA, 2008, p.7). É a pretensa ideia que deve correr na mente daquele que irá 

escrever o roteiro, planejando o conjunto de experiências que serão permitidas e 

construídas pelo interator durante o jogo. Por conta do grande número de fases e sub-

fases dos jogos aqui analisados, tentarei destacar a seguir os principais aspectos da 

jogabilidade percebidos no roteiro de cada um deles
96

, ressaltando o conjunto de regras 

que compõem a mecânica dos jogos.  

*** 

Apresentado como um jogo de aventura com elementos de RPG
97

, o jogo Tríade 

divide-se em duas fases estruturadas nos eventos relacionados aos membros da família 

Valois: na primeira fase, apresenta-se Henri de Valois, o pai,  aristocrata, insatisfeito 

com os acontecimentos sociais, políticos e econômicos ocasionados pelo regime 

absolutista francês. Na segunda fase, apresenta-se Jeanne de Valois, a filha já adulta, 

que luta para reaver seus títulos de nobreza, perdidos após o assassinato de seu pai, 

junto à coroa Francesa.  

Outro personagem que também aparece realizando ações na segunda fase do 

jogo é Claude, um dos seguranças de Henri de Valois. Dessa forma, o jogo possibilita o 

interator  assumir três distintos papéis: Henri de Valois, Jeanne de Valois e Claude. Em 

um determinado momento do jogo, no papel de Jeanne, é apresentado ao interator duas 

opções de escolha para seguir a narrativa do jogo: Se Jeanne aderir a revolução, os 

eventos seguintes irão leva-la a morte, na guilhotina. Se ela não aderir, Jeanne continua 

sua luta em recuperar seus títulos de nobreza mas não irá morrer.  

Possibilidades narratológicas, que criam escolhas e permitem a decisão do 

jogador em relação ao seu destino como personagem, favorecem o engajamento do 
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 A revolta da Cabanagem foi o único jogo no qual não tive sucesso em obter o roteiro. Em contrapartida, 

tive o apoio de duas dissertações de mestrado (Damasceno (2009) e Reis (2009)) que detalham 

precisamente diversos aspectos aplicados no desenvolvimento do gameplay do jogo.  

97
 Informações obtidas através do Game Design Documento do jogo.  
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estudante com o jogo, potencializando a sua imersão e interatividade, permitindo ainda 

o acompanhamento do raciocínio do estudante pelo professor. Em face deste cenário 

que desvela singularidades de cada sujeito frente ao universo ficcional proposto pelo 

jogo, a implementação das ações no gameplay de Tríade se baseia, essencialmente, 

através da exploração do espaço, contato com outros personagens, seja para obter 

informações ou se defender de combates e na coleta de objetos ou informações que irão 

complementar a narrativa, auxiliando na tomada de decisões e desempenho nas missões.  

Os protagonistas, aqueles controlados pelo interator, são apresentados em um 

ponto de visão como terceira pessoa. Existem personagens que fornecem informações 

mas outros que deflagram combates, onde o interator pode se defender utilizando armas 

coletadas durante a partida. Com a proposta de subsidiar maior familiarização com as 

mecânicas do jogo, a primeira missão é encontrar Jeanne, ainda criança, que brinca nos 

arredores do Chateau de sua família. A mecânica consiste em explorar o ambiente, com 

apoio dos mapas disponíveis e encontrar a personagem e levá-la até seu quarto. Durante 

esse objetivo, o jogador explora de forma mais “educativa” os recursos dispostos pelos 

game play tais como objetos e pessoas com informações e a mecânica de deslocamento 

do personagem que ele controla. Em outro momento do jogo, o personagem do interator 

precisa se defender dos ataques de soldados inimigos na floresta de Ardeenes.  

Tríade dispõe ao interator elementos como caixas de diálogo e menus que 

podem servir como tutoriais durante sua ação no jogo. As informações necessárias para 

o progresso do interator estão presentes sob a forma de texto dispostos através de 

diálogos entre personagens ou objetos como cartas, por exemplo. Outra forma de 

informação são os mapas, recurso que acompanha o cumprimento das missões, quando 

se é necessário conhecer o ambiente onde se encontra. Segundo Neves (2011), os mapas 

podem ser  

dispostos em três níveis: a) uma visão panorâmica do país europeu, onde o 

jogador estará situado quanto à disposição da cidade; b) uma visão 

intermediária, onde o jogador terá noção do espaço geográfico da cidade, 

podendo se deslocar, por exemplo, da feira para sua casa, etc; c) uma visão 

micro, na qual o jogador visualizará o espaço interno das edificações 

presentes no mapa da cidade, tais como: o interior de sua casa, de um palácio, 

etc. (NEVES, 2011, p. 102). 
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Outros objetos interativos estão dispostos para serem coletados e usados quando 

necessários como moedas para comprar itens ou uma chave que abre algum local. O 

interator ainda dispõe de um inventário onde pode acessar sempre que quiser para 

utilizar algum dos itens coletados. Como meio para indicar quais objetos ou textos são 

passíveis de interação o roteiro de Tríade expõe de forma recorrente o uso de 

sinalizadores (NEVES, 2011), uma indicação escrita que informa que determinado 

objeto deverá sobre alguma alteração de cor ou estar sob a imagem de um sinalizador. 

Tais sinalizadores podem ser apresentados como a imagem de uma flor de lís dourada, 

que irá informar se algum personagem possui informações sobre a missão. Quando a 

informação
98

 é sobre conteúdo histórico, utilizou-se a imagem de um pergaminho. Além 

disso, ainda existe a aparição de um cilindro dourado para informar objetos ou 

edificações relacionados com uma missão específica e uma carruagem, que funciona 

como um portal em alguns momentos do jogo.  

 É recorrente em jogos que dialogam com o gênero de RPG
99

 utilizarem uma 

marcação “iluminada” em determinados objetos ou pessoas. Este recurso é chamado por 

Linderoth (2010) como Highlighting, o que na falta de uma tradução literal pode ser 

entendido como realçar ou destacar. O recurso é uma forma de esclarecer quais as 

affordances estão dispostas em um ambiente do jogo informando, de forma bem 

objetiva, para o interator quais seriam os itens possíveis de reagir sob sua ação. Tais 

informações sobre quais ícones podem sofrer interação estão apresentadas no roteiro de 

Tríade. 

Ainda sobre o roteiro do jogo, através de uma organização sistemática, o mesmo 

esclarece como se dará a parte do gameplay, também escrita como jogável no 

documento: existe primeiramente uma descrição da ação, depois a indicação de qual 

cenário se passa a ação, o período, os objetivos, os itens que serão utilizados, quais 

personagens fazem parte desse ato e onde cada ato
100

 apresenta o gameplay 

                                                             
98

 Informações obtidas através do Game Design Documento do jogo e durante minha experiência como 

jogador.  

99
 Não pretendo dizer com isso que tal recurso é exclusivo aos jogos de RPG. Gêneros como os de ação e 

FPS utilizam também tal procedimento.  

100
 Outra informação, não muito presente nas explanações dos atos, diz respeito a construção de HQ’s em 

determinados momentos do jogo.  
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correspondente, informando sempre quais são os objetivos que o interator tem que 

cumprir. 

A Revolta da Cabanagem possui um enredo dividido entre as 3 fases do jogo, 

todas constituídas por uma seleção de eventos históricos que a equipe de roteiro julgou 

ser importante, admitindo a representação dos personagens históricos reais como 

protagonistas da trama. Desse modo, os conflitos enfrentados pelos personagens foram 

os mesmos que estão registrados no livro de história e definem as possíveis ações no 

ambiente: conhecer a cidade de Belém e conseguir fundar o primeiro jornal do Pará 

(fase 1), gerenciar os recursos de uma fazenda no interior do Pará e atacar um 

acampamento de soldados do Império, eliminando seu comandante (fase 2) e a tomada 

de poder de Belém pelos revoltosos (fase 3).  

Estes conflitos são textualmente informados ao interator que, em seguida, é 

apresentado a uma cartela de objetivos.  Assim como em Tríade, a primeira missão do 

jogo se constitui em um reconhecimento do interator em relação às possibilidades de 

mecânica do jogo, uma forma de se adaptar aos controles do mesmo. Nesta primeira 

fase, ele apenas circula pela cidade antiga de Belém. (SILVA, 2009). Contudo, a própria 

mecânica das ações propostas em A Revolta da Cabanagem afasta possibilidades de 

deixar o jogo mais atraente de ser jogado uma vez que grande parte dos esforços 

empreendidos pelo interator consiste, na primeira fase, em fugir dos soldados NPC’s, 

sem ter chance de se defender, o que poderia tornar o conflito mais atrativo. 

É possível destacar em A revolta da Cabanagem os seguintes elementos com 

relevante interação: um menu principal, com botões que informam sobre as missões que 

podem ser jogadas, conteúdo do jogo, etc; um inventário onde são apresentados os 

comandos do jogo e os objetivos a serem cumpridos. Para ter contato com informações 

úteis sobre o jogo, o interator usufrui de mapas que apresentam a localização do avatar 

na cidade,  um marcador que informa quanto tempo falta para que o governo ataque e, 

na fase 2, onde o interator terá que administrar uma fazenda, um indicador que informa 

qual quantidade de recursos disponíveis ele possui, entre peixes, cana, madeira e 

mandioca. 
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Os personagens controlados pelo interator em A Revolta da Cabanagem 

interagem com outros personagens NPC’s em busca de informações para o progresso 

das ações ou em combate, momento no qual o interator pode selecionar os NPC’s 

cabanos para serem posicionados no campo de batalha.  

O jogo ViaCorpo, cuja proposta de fins educativos envolve temáticas 

relacionadas ao ensino de biologia, mais especificamente sobre os principais sistemas 

do corpo humano, determina ações exclusivamente relacionadas ao ambiente de cada 

um destes sistema, com missões que se configuram como uma exploração dos cenários. 

O jogo   

possui módulos nos quais os alunos devem enfrentar desafios, avaliando e 

revisando seus conhecimentos sobre cada conjunto de estruturas do corpo 

(tecidos, órgãos e sistemas)[...].Cada etapa ou fase do jogo será baseada em 

um destes temas e o jogador deverá resolver alguns desafios que exijam 

conhecimentos prévios ou obtidos durante a interação com o jogo. (FABRO 

et AL, 2009). 

 

O roteiro do jogo, que apresenta duas formatações conforme mencionado 

anteriormente, apresenta unicamente as missões do jogo, dividido em capítulos onde 

cada capítulo é um sistema do corpo humano. Cada sistema tem seus conjuntos de 

missões, todas elas relacionadas a problemas comuns ao corpo humano como por 

exemplo, eliminar bactérias que causam a cárie. A partir da forma de como são descritas 

as missões no roteiro, é possível perceber que apenas três tipos de ações são recorrentes 

durante o jogo: conversar com a nave ou outro NPC do jogo, coletar algum personagem 

NPC ou ítem, que podem ser desde alimentos ou alguma peça da nave e combater 

algum NPC inimigo. A missão maior que permeava todas as ações do jogo sempre é o 

resgate dos NPC’s, alienígenas perdidos no corpo humano. Um recurso bastante é o uso 

de mini games para lançar desafios relacionados às temáticas propostas no jogo e os 

minigames ainda apresentam mecânicas diferentes entre si, mas todas conectadas com a 

narrativa do jogo. 

Os elementos que permitem a interação, em ViaCorpo, são: a nave espacial, 

local onde é possível selecionar as missões que darão início a sua partida, conferindo 

um movimento não linear na narrativa, típico do gênero RPG. Será através da nave que 

o  interator recebe informações textuais, sobre forma de diálogos entre seu avatar e a 
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nave (FABRO et Al, 2009). As informações são de conteúdo educacional ou 

relacionado ao universo ficcional do jogo. A interação entre um NPC e o avatar do 

interator ocorre quando for apresentado o símbolo de exclamação (!) sobre o NPC. Ao 

clicar no personagem, o diálogo se inicia e cada personagem faz parte de uma única 

missão.  

O jogo A Estrada Real segue uma proposta semelhante a de Tríade com a 

diferença é que, no primeiro jogo, o interator dispõe do mesmo personagem para todas 

as ações. O gameplay permite explorar os ambientes, ação necessária para busca de 

pistas, coletar informações através de interação com outros personagens NPC’s ou 

objetos e  combater (ou fugir de) inimigos. Os desafios propostos no jogo assumem uma 

clara referência ao cotidiano cultural mineiro: em um dos momentos do jogo, a 

personagem tem que repetir os passos do Congado, uma dança folclórica e ao final da 

segunda fase, o interator terá que lidar com uma mula-sem-cabeça que ameaça a 

protagonista. Para dar conta de tantos detalhes, o roteiro esclarece de forma sistemática 

todas as informações que são necessárias para complementar a fase tais como: itens, 

diálogos, ambiente, etc.  

 

2.1.2 - Gameplay: 

A personagem deverá explorar a cidade e Descobrir onde está a Casa de Intendência. Ao 

Entrar na casa, na ante-sala do gabinete do prefeito está o fosso. Para abrir a grade que tampa 

o fosso a personagem deverá procurar pela cidade uma ferramenta que possibilite a retirada da 

grade. 

- Ambiente: Diamantina (dia) 

- Objetivo: Encontrar o fosso, abrir o fosso e explorar o ambiente. 

- Inventário de Sons (em anexo) 

- Mensagens: Sempre que a personagem chegar ao fosso sem a ferramenta aparecerá a 

seguinte mensagem:  

vc  precisa de uma *ferramenta* para abrir o fosso 

- Diálogos: Não há. 

- Itens: ferramenta para abrir o fosso (a ser definida apos a visita ao museu do diamante) 

 

Fig. 24: Recorte do roteiro de A estrada Real 

 

A interação pode ocorrer através dos objetos dispostos para coleta por parte do 

personagem. Neste sentido, os objetos podem também transmitir alguma informação 

relativa a trama do jogo ou ao conteúdo de cunho educativo, como informações 
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históricas sobre algum prédio da cidade, por exemplo. Outra forma de coletar de 

informações é através da interação com NPC’s bastando apenas que personagem seja 

disposto a frente do mesmo e o interator aperte a tecla E para que se inicie o diálogo. O 

interator possui, ainda, um inventário para os itens coletados em formato de mochila, 

podendo acessar sempre que achar necessário para completar alguma missão. 

Por fim, O Livro dos Sonhos apresenta em seu roteiro um extenso detalhamento 

do gameplay em todas as 18 fases do jogo. Contudo, não poderia se dizer que o jogo 

apresenta uma recorrência nas mecânicas propostas, como em Tríade, pois a 

jogabilidade está amparada em uma extensa proposição de minigames diferentes entre 

si. Os minigames foram as soluções encontradas pelos roteiristas de criar um link entre 

as duas partes do vídeo apresentado na sala de aula. 

 A dinâmica da jogabilidade de O Livro dos Sonhos, nesse sentido, acaba se 

tornando híbrida uma vez que, na aula de segunda feira, os estudantes tem acesso ao 

vídeo com fins educativos que lançam o conflito da narrativa. De terça até quinta feira, 

os estudantes tem um prazo entre os dias de terça e quinta feira para jogar o jogo, 

trabalhando as disciplinas lançadas na sala de aula e relacionadas com aquele período 

do curso. Neste intervalo de tempo, o jogo lança desafios sob a forma de minigames, 

com uma extensa diversidade de regras, tudo previsto no roteiro.  

Na minha análise sobre essa dinâmica, o grande ponto falível reside no fato de 

que se o aluno não consegue completar os desafios no jogo, durante os dias propostos, 

ele não terá acesso ao vídeo de conclusão na aula de sexta-feira. Para um projeto que se 

propõe como um espaço de experiências com fins educacionais, tal perspectiva se 

apresenta como frustrante e limitante ao desenvolvimento cognitivo do interator. 

Principalmente se considerarmos que a competição transgrediu a relação aluno e 

máquina, pois dentro de uma sala de aula poderão existir atenções exageradas sobre 

aqueles que não conseguiram completar as missões e estão atrasados em relação ao 

conteúdo.  
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Figura 25 – Recorte do roteiro de O livro dos Sonhos.  

 

Através da figura acima, pode ser percebida a “programação” prévia estipulada 

pelo roteirista sobre as ações que o jogador deverá ter no jogo. É importante ainda 

atentar para o uso do prefixo condicional  “SE”, instrumento semântico que denota 

alternativa . Escrever em jogos eletrônicos é entender que a experiência do interator 

ocorre, muitas vezes, de forma não linear e que, a depender do enredo proposto, será 

apresentada uma narrativa multiforme (MURRAY, 2003). A interação com objetos 

também é descrita no roteiro e são permitidas ações para utilização de uma mochila 

como inventário, um celular para ter contato com outros personagens, via mensagens 

SMS e um banco de informações nomeado de Biblioteca, onde o interator pode adquirir 

o conteúdo necessário para progredir no jogo, solucionando os minigames. Outro ponto 

de interação no jogo está relacionado com os NPC’s, que assumem a função de passar 

“dicas” de como algum problema poderia ser resolvido, seguindo a mesma perspectiva 

adotada em A Estrada Real e ViaCorpo.   
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O jogo, independente do seu gênero ou formato, demanda sempre uma ação por 

parte do interator. É o convite a uma encenação criativa uma vez que por mais liberdade 

que um jogo ofereça, inúmeras opções de caminhos ou personas a serem gerenciadas, 

toda sua agência está fundamentada através da autoria procedimental (MURRAY, 

2003). Neste caso, o interator tem condições de explorar ambientes e empreender lutas, 

mas exclusivamente através dos procedimentos que foram antecipadamente escritos e 

programados no sistema.  

Tal autoria orbita em torno da capacidade que o roteirista pode criar e gerenciar 

as regras que fazem um convite à atividade lúdica do interator.  É de suma importância 

perceber, portanto, que tal conjunto de regras contextualiza e orienta a experiência do 

interator no game, podendo oferecer mais de uma chance e forma de se cumprir os 

objetivos demandados. O autor procedimental “não cria simplesmente um conjunto de 

cenas, mas um mundo de possibilidades narrativas” (ibdem, 2003, p. 147) e nesta 

dinâmica, potencializa a emersão não de um co-autor-interator mas sim de um sujeito 

que experimenta emoções ao perceber o poder que tem sobre determinados ambientes e 

objetos simbólicos e, dessa forma, legitima a sua agência.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                          ou  

POR UMA CARTOGRAFIA CRIATIVA E COLABORATIVA NO 

DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS PARA JOGOS 

ELETRONICOS 

*** 

OS PRIMEIROS MOMENTOS  

Como dar forma e sentido a uma intuição? A pergunta que eu lancei 

anteriormente, para iniciar uma discussão relacionada aos roteiros de cinema volta aqui 

para abrir frente a pontos muito mais abrangentes. O que se desvela, neste momento, é a 

intuição de que uma pesquisa que trate, essencialmente, de entender e refletir sobre os 

processos criativos no desenvolvimento de roteiros eletrônicos alcance os seus 

propósitos principais, elencados na introdução deste trabalho. 

 No entanto, ainda existe uma intuição, na maioria das vezes figurada como 

intenção, que permeou todos os dias e noites durante os quais estas páginas foram 

escritas. Mesmo sendo um jogador regular de games, em diversos gêneros e consoles, 

este trabalho me permitiu adentrar em algo que para mim ainda era novo: o 

entendimento do roteiro, algo que eu já estudava há cerca de oito anos por entre os 

contrastes do cinema e da TV, sendo aplicado para desenvolvimento de uma narrativa 

em jogos eletrônicos. O novo, que muitas vezes atemoriza, se (re)constrói diante 

daqueles que se propõem a pesquisar mas, sobretudo, também estão dispostos a analisar, 

escrever e apresentar resultados possíveis às diferentes gama de saberes, interesses e 

formação dos futuros leitores.  

Será através dessa palavra chave, resultados possíveis, que pretendo apresentar 

minhas considerações sobre tudo que aqui foi escrito, analisado e discutido. São 

considerações que não estão imunes a prováveis falhas de reflexão, uma vez que foram 

forjados nos anseios singulares de uma experiência limitada. Mas que, dentro das 

possibilidades de se estudar narrativas e roteiros para jogos eletrônicos, espero que 

possam ser percebidas como mais um caminho. Como mais outro mundo possível.  
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Através da memória e da escrita, pretendo agora resgatar brevemente as minhas 

intenções relatadas no primeiro capítulo deste trabalho, as quais serão minha base para 

apresentar, sequencialmente, minhas contribuições. Iniciei apresentando o lugar do meu 

discurso, minhas origens enquanto pesquisador interessado neste tema, sua relevância 

para a comunidade acadêmica e os objetivos que me guiaram nessa jornada. Ainda nesta 

divisão do trabalho, destaco as minhas escolhas metodológicas juntamente com a 

apresentação do meu corpus de pesquisa: cinco jogos eletrônicos com fins educativos 

produzidos através edital de chamada pública MCT/FINEP/MEC 02/2006. A partir 

desse corpus de pesquisa, meu objetivo principal se constituiu em uma investigação e 

análise do processo criativo aplicado no desenvolvimento de roteiros de jogos 

eletrônicos com fins educacionais, observando aspectos metodológicos que auxiliaram 

no desenvolvimento destes documentos, todos relacionados aos jogos do edital acima 

referido.  

Isto posto, para compor os meus objetivos específicos, considerei relevante 

identificar de que forma se constituiu a equipe desenvolvedora dos roteiros e a sua 

relação com os demais profissionais envolvidos nos projetos dos jogos eletrônicos; 

pretendi ainda apontar as principais estratégias criativas da equipe do roteiro com o 

propósito de perceber como foi desenvolvido o processo criativo dos roteiros de cada 

jogo aqui estudado. E por fim, tentei identificar escolhas tomadas pelos roteiristas de 

cada jogo sobre os elementos que iriam compor o mundo ficcional dos jogos eletrônicos 

aqui pesquisados. 

No capítulo dois, pretendi dissertar sobre a constituição de uma concepção outra 

de criar, baseada na experiência e referencias que o sujeito possui e (re)constrói através 

de suas andanças pelo mundo. Pretendi sinalizar que a criatividade não seria um 

conceito místico, mágico, orbitando entre os gênios e os loucos. Criatividade é uma 

faculdade ontológica, inata ao ser humano, constituindo durante toda sua vida, como 

resultado de um processo formativo relacionado ao espaço em que se vive, 

potencializado pelas demandas, impedimentos e possibilidades conquistadas em suas 

relações sociais e atendendo as necessidades dos anseios, subjetividades e fantasias 

presentes em qualquer ser humano.  
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No capítulo três, debrucei-me sobre os estudos que pudessem relacionar o 

desenvolvimento do homem e a sua inerente capacidade e necessidade de contar 

histórias. As histórias dão sentido a nossa vida desde as reuniões em torno de uma 

fogueira, ainda sem uma língua definidas, mas com expressões faciais e corporais 

simbólicas o suficiente para atiçar a imaginação dos ouvintes. E de repente somos o  

Homo media! Procurei entender o lugar do jogo eletrônico enquanto mediador uma 

narrativa interativa. Neste sentido, achei apropriado sinalizar sobre a constituição dos 

elementos que compõe a narrativa clássica, com base nos estudos da literatura, mas com 

possibilidade de estabelecer conexão com simbolismos gerados a partir e através dos 

games.  

Por fim, apresentei uma reflexão acerca da constituição do roteiro como 

documento que se afirma, independentemente da plataforma para qual será criado, em 

uma proposição de comunicação entre membros de uma equipe de trabalho. A técnica 

para sua escrita é relevante, justamente porque deve assumir a categórica função 

comunicativa, mas abre ainda precedentes para adaptações, hibridações, possibilidades 

de diálogos entre linguagens como a do cinema, cujo universo de experimentações 

oferecem uma margem segura para trabalhos criativos,  e a linguagem dos games, com 

seu campo de estudo em crescimento ascendente e dicotômico.  

Será então no capítulo cinco que, guiado pelos objetivos apresentados na 

introdução deste trabalho, os resultados da pesquisa começam a ser delineados através 

da escuta e do entendimento dos discursos coletados de cinco sujeitos entrevistados. É 

importante salientar que a dinâmica de colaboração por parte dos sujeitos ocorreu de 

forma espontânea e generosa. A arquitetura da entrevista junto a três sujeitos, por ser 

realizada a distância,  teve que ser ajustada aos condicionamentos
101

 que surgem por 

conta de uma interação via plataformas digitais.  

Devido aos lapsos de memória por parte de todos os entrevistados, tive que 

recorrer a exploração de conteúdos textuais, acadêmicos em sua maioria, referentes aos 
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 Os condicionamentos aos quais me refiro são o tempo e local disponíveis por parte dos entrevistados, 

algo que atrasou o início do trabalho de campo.   
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jogos pesquisados assim como dediquei cerca de 5 horas de interação com os jogos
102

 a 

fim de entender melhor as propostas de narrativa. O resultado foi bastante satisfatório, 

fornecendo dados que me propiciaram o encerramento de algumas lacunas nos 

conteúdos das entrevistas.  

Desse modo, pretendo balizar este percurso através de um diálogo com meus 

objetivos de pesquisa, fundamentos importantes que me conduziram em busca de um 

resultado. Como caminho sugerido, o que segue é o início de uma reflexão que deve ser 

completada e alterada tantas vezes forem necessárias a partir do entendimento sobre as 

percepções coletadas sobre os processos criativos, a capacidade técnica e as 

singularidades dos sujeitos. Por fim, será um ensaio não-exaustivo e não-excludente. A 

intenção é apresentar ideias, uma troca, mesmo que unilateral e silenciosa, de 

experiências e observações. 

OBSERVANDO SUJEITOS 

O primeiro objetivo específico deste trabalho fundamentou-se a partir da 

identificação de como se constituiu as equipes desenvolvedoras dos roteiros. Seja qual 

for a plataforma audiovisual para qual se empreende esforços de trabalho, intenções e 

intuições criativas e criadoras reverberam expectativas estéticas, cognitivas, sensoriais 

que revela, antes de tudo, o repertório de experiências do sujeito e o seu lugar no 

mundo.  

O processo não seria diferente com a tarefa de se criar o roteiro para um jogo 

eletrônico com fins educativos, onde a maioria dos roteiristas foi composta de 

professores em atividade na academia. A única exceção aconteceu em relação a equipe 

do jogo O livro dos Sonhos, egressos de faculdades de Cinema, mas que foram 

subsidiados pela presença de uma pedagoga que os orientava nas questões relacionadas 

ao conteúdo de cunho educativo.  

Tentarei elencar alguns pontos que pude observar ao estudar a dinâmica de 

trabalhos desses coletivos de coordenadores/roteiristas e, durante o percurso, apontarei 
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 O jogos experimentados foram: Tríade, A estrada Real e A revolta da Cabanagem. O restante não 

estava disponível para download.  
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algumas percepções, particulares, que emergiram deste processo contextualizando ainda 

com a minha experiência como roteirista.  

Analisando os jogos e alguns de seus roteiros, munido ainda das informações 

coletadas pelas entrevistas e material acadêmico produzido pelos desenvolvedores, o 

que se revela são, acima de tudo, equipes pautadas a partir de uma formação 

multirreferencial. Uma perspectiva, possivelmente não intencional, mas que se assume 

bastante acertada em razão do jogo eletrônico se apresentar como uma mídia que 

articula comunicação com diversas outras mídias e necessita de profissionais que não 

sejam escolhidos unicamente pela formação em campos distintos ou adequados à 

temática de cada jogo. Os profissionais também precisam ser escolhidos, por mais 

subjetivo que isso possa parecer, por suas ambivalências epistemológicas, por suscitar 

referências ecléticas, atendendo ao plural humano e, principalmente, por sua capacidade 

de transgressão. 

Transgressão aqui não pretende ser relacionada com ações inconsequentes ou 

intempestivas. Muito pelo contrário. A transgressão que o profissional de roteiro precisa 

exercitar em sua formação é mais um entendimento de que é possível explorar diversas 

formas outras de se contar histórias. É acreditar que, acima de tudo, que um jogo 

eletrônico não precisa enraizar a sua narrativa na exploração, muitas vezes literal e 

cansativa, do conteúdo educacional.  O rigor tem que ser outro. 

Por outro lado, é bom lembrar que transgredir também é um exercício de 

tentativas, pois muitas lutas não são travadas apenas na solidão de suas ideias. Grandes 

lutas existem entre colegas de trabalho, do mesmo nível hierárquico ou superior, algo 

muito comum quando se trata de ambientes que (des)constroem premissas criativas. 

Situações como essa foram percebidas nos discursos das equipes de jogos como o 

ViaCorpo, por exemplo. A escuta sensível de outros saberes assim como o  respeito pela 

voz do outro revelam-se como práticas essenciais que precisam ser inseridas em um 

ambiente de convívio e não somente aqueles relacionados ao trabalho.  

Outro ponto relevante, também percebido no labor dos profissionais presentes 

nesta pesquisa, é a extrema capacidade de adaptação a adversidades. A primeira delas e 

de grande peso crítico, se resguarda na ausência de qualquer conhecimento sobre a 
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atividade de se escrever um roteiro. O mais interessante, contudo foram as diversas 

soluções encontradas como criação de um ambiente de formação para todos os membros 

do projeto (Tríade) ou da adaptação de técnicas utilizadas por historiadores (A Estrada 

Real). Mas ao fim, o que percebo foi uma grande carga de vontade de fazer algo, 

transformando os roteiristas em sujeitos quase autodidatas. 

Destarte, todas as equipes tiveram, em diferentes graus, a ousadia de abandonar 

o conforto das metodologias prontas dos manuais baseados em outras mídias, 

adequando outras as suas realidades, capacidades e possibilidades sendo que seria difícil 

especular sobre qual solução apresentaria resultados mais imediatos. Isso por que, 

retomando aqui a perspectiva multirreferencial, a dinâmica interna (e coletiva) criam 

ambientes únicos, com demandas singulares.  

Independentemente de qual seja solução para seu problema, o que um roteirista 

iniciante deve se preparar é que o único exercício recorrente, provocador de uma 

impaciência, é a dialogicidade do fenômeno da tentativa e erro. Este cenário é o mais 

recorrente em equipes de jogos eletrônicos onde o documento de roteiro tem que ser 

revisto diversas vezes, testado e, não conseguindo atingir as expectativas, retorna para 

mão do escritor, tantas vezes seja necessário.  

Escrever o projeto de roteiro, de um modo geral, pode resultar em penosas vias 

improdutivas. São (in)certezas peculiares ao ato de criar. Contudo, conforme pode ser 

percebido nos resultados apresentados, escrever um roteiro é tarefa de equipe e não de 

um desbravador solitário já que as ideias não tem origem definida e, com certeza, não 

são uma patente requerida pelos integrantes das equipes de roteiro. Apesar de não ter 

sido um ponto comum entre todas, a presença do profissional de pedagogia (Tríade, 

ViaCorpo e O livro dos Sonhos) pode dinamizar toda a perspectiva e atenção 

relacionadas aos conteúdos que um jogo com fins educativos deve ter. Não se trata aqui 

de uma questão apenas de planejamento, mas também de trazer à luz a realidade dos 

discentes e instituições de ensino para os quais um determinado jogo está sendo 

desenvolvido.  

As contribuições de profissionais de pedagogia durante o desenvolvimento de 

um roteiro não devem ser vistas (e nem praticadas) como algo que aprisiona a criação 
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ou “engessa” os conteúdos, formalizando talvez a desejada liberdade poética reclamada 

pelos mais “artísticos”. As contribuições destes profissionais enriquecem a proposta do 

trabalho, dispondo de experiências, positivas ou não, que nascem a partir do seu 

cotidiano como educador, daquilo que é percebido e praticado em seu meio de pesquisa 

e profissão.  

Por fim, outro quesito presente em todos os jogos analisados foi a existência de 

jogadores (gamers) na composição de suas equipes. O extenso percurso criativo contou 

com as habilidades dos interatores que integraram as equipes, funcionando como um 

catalisador dos arranjos criativos necessários para se entender a lógica de um jogo e um 

atalho mais seguro para escolhas mais precisas no desenvolvimento do roteiro. Não há 

necessidade que o roteirista se torne um jogador heavy user
103

, mas que pelo esteja 

predisposto a exercitar a experiência, talvez momentânea, de se tornar um. Mesmo que 

o excesso de experiência possa se tornar uma fonte para indecisões, a criação irá fluir, 

em potência, com mais segurança e, em alguns casos, mais célere.  

Em síntese, é importante salientar que, mesmo sem embasamento teórico mais 

específico sobre roteiros ou de componentes que fazem parte da experiência de um jogo 

eletrônico, a maioria dos entrevistados enfrentaram o possível fracasso através de 

soluções únicas, adaptando-as as realidades de formação das suas equipes e condições 

técnicas disponíveis. Essa condição criada pelos coordenadores fundamenta um passo 

importante no desenvolvimento de um jogo eletrônico onde, apesar das dificuldades, um 

projeto pode ser, realmente, efetivado promovendo uma formação adicional aos 

componentes que usufruíram da experiência de desenvolvimento. 

 

ANDANÇAS CRIATIVAS 

O meu segundo objetivo específico irá guiar esta seção, desvelando 

compreensões acerca das principais estratégias criativas utilizadas na confecção dos 

roteiros e, nesse movimento em que uma dinâmica criativa se instala, busquei entender 
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 Nomenclatura utilizada pela indústria dos jogos eletrônicos e que identifica aqueles que dedicam 

grande quantidade de horas  jogando todos os dias 
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um pouco sobre o processo criativo das equipes. É preciso, contudo, antes de realizar 

qualquer avanço, salientar que o exercício de compreender e analisar fenômenos que 

integram processos tão subjetivos será sempre algo imperfeito, incompleto e, de um 

certo modo, utópico 

Primeiramente porque o olhar por mim adotado a fim de observar como foi o 

desenvolvimento da trajetória criativa dos roteiros representa apenas uma possibilidade 

de adentrar e investigar esse campo tão subjetivo. Durante os dias que se passavam e, na 

media que a pesquisa de campo ia sendo realizada, percebi que lacunas poderiam existir 

mas assumi a prerrogativa que, caso outro método fosse adotado, outros espaços 

ficariam descobertos. Reafirmo o que já comentei mais acima: tudo o que será exposto 

sempre foi concebido para ser visto como mais um caminho e não “o” caminho.  

Outro ponto se refere a falhas inerentes de uma abordagem realizada por um 

sujeito externo aos projetos pesquisados. Isso porque quando não se participa 

ativamente do processo criativo dos roteiros e, consequentemente, registra todo seu 

percurso como roteirista, qualquer reflexão realizada por terceiros, neste caso eu, 

sempre poderá sofrerá riscos de uma leitura equivocada, por vezes generalizada, mesmo 

quando a intenção não seja esta. As próprias respostas dadas pelos entrevistados se 

constituem como uma leitura pessoal destes de como todo o processo aconteceu, o que 

necessariamente não garante a fidelidade dos fatos já que é apenas um único registro 

aproximado de uma tarefa complexa: o processo de criar um roteiro. 

Portanto, a fim de entender o processo de criação dos roteiros, investi esforços 

no exercício de observar dinâmicas e escolhas que repercutiram na construção de 

determinadas estratégias criativas, algumas que se aproximam umas das outras mas 

todas com grandes influências das condições sociais, simbólicas e cognitivas que 

administram a subjetividade humana.  

De início, o trajeto percorrido para criação de todos os roteiros foi amparada 

pela extensa pesquisa de referências textuais, imagéticas, fílmicas, sem mencionar ainda 

as referencias trazidas pelos próprios gamers que faziam parte das equipes.  

Acredito e defendo na utilização de referências e, neste conjunto, do uso da 

conhecida técnica “pesquisa de similares”, amplamente reconhecida como essencial não 
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apenas ao departamento dos roteiristas mas que estende-se a todos os outros setores de 

uma produtora de jogos. Contudo, é salutar discorrer sobre alguns pontos que merecem 

atenção. Aquilo que é “similar”, em projetos audiovisuais, pode trazer muito mais do 

que um simples conhecimento de arte ou concepção narrativa. É um caminho que, 

havendo descuidos, marca extensivamente o trabalho de criação correndo-se o risco de 

não se ter mais um criação “original”, mas sim uma cópia.  

Outro alerta pertinente quando se faz uso de uma pesquisa de similares é atentar 

para possíveis desvios do projeto original. Muitas vezes, inspirado pelas “perfeitas” 

constituições de uma narrativa representada em outro projeto, o roteirista pode se 

desvirtuar os propósitos acordados entre toda equipe, com o gênero ficcional e, no caso 

de jogos com fins educativos, com as intenções pedagógicas da proposta.  

Os processos criativos se revelaram-se também instituintes, onde o ato de criar 

se fortalecia através da brechas que delineavam as necessidades peculiares ao cotidiano 

e as condições culturais e simbólicas dos sujeitos. São estratégias como as utilizada pela 

equipe de Tríade, que percebeu a necessidade de mapear os eventos do roteiro, de forma 

mais estruturada, e denomina o fluxo de roteiro como a técnica mais apropriada para tal 

intento. Ou ainda criar uma técnica de escrita própria, como em ViaCorpo, com seus 

neologismos inteligíveis somente àqueles que fizeram parte de todo o processo de 

desenvolvimento do jogo. No entanto, qualquer processo que teve sua validade 

estabelecida se considerarmos que o roteiro, para aquele cenário e grupo de sujeitos, 

cumpriu sua função de comunicar ideias.  

Conquanto efetivar a comunicação das ideias é o orientação maior pela qual um 

roteiro deve se dispor. Por isso que equipes navegam através dos métodos, obtidos 

juntos aos livros, cursos e tudo mais que possam apontar para a escrita ideal. É a busca 

para atender um anseio que para muitos é libertador, mas também, até certo ponto, 

desnecessário. Digo isso porque ficou evidente através das entrevistas realizadas que a 

comunicação textual não foi a única forma encontrada para transmitir concepções 

forjadas entre a frieza da técnica e o calor da imaginação. A oralidade, o sistema 

comunicacional mais antigo de todos, permeou o processo criativo de vários jogos como 

A Estrada Real, Via Corpo e A Revolta da Cabanagem.  
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É certo que, enquanto meio para registro, a oralidade não seria a escolha ideal. 

Mas ela é parte de um todo que se moldou durante o transcurso de se buscar uma 

formação específica em técnicas de roteirização ou de apreender conceitos através dos 

meandros da instigante arte de narrar. É importante esclarecer para aqueles que 

enfrentam dificuldades relacionadas à escrita de um roteiro que o ofício do roteirista não 

se modela unicamente através de uma reunião de métodos para escrever. Até porque o 

ato de criar, catalisado pelas ditas e desejadas técnicas, é um processo sem rumo certo 

ou desfecho percebido já que o mesmo se institui através das práticas diárias de 

observar o cotidiano, de perceber reais significados nas entrelinhas das palavras que são 

ditas e, principalmente, de entender que o processo de criação é mais importante, talvez 

até mais rico, do que aquilo que será efetivamente criado.  

Portanto, mesmo sabendo que os métodos são importantes e que deles nascem 

importantes profissionais, reforço aqui o que sinalizei no título dessas considerações: se 

a técnica é algo recorrente e necessário, que ela seja vista como uma forma híbrida, 

naturalmente contextualizada com a gênese dos jogos eletrônicos que influenciam e são 

influenciados por diversas outras mídias. É certo que os jogos mantêm uma arquitetura 

de comunicação e entretenimento específicas a sua linguagem, condicionadas aos teores 

de imersão, agência, participação e interação planejados para cada projeto. Mas, se 

existem mundos que são possíveis, o caminho para uma hibridação técnica também o 

será.  

O que proponho acima, inclusive, não é nenhuma novidade. O caminho para 

tornar técnicas híbridas na escrita de roteiro já foi trilhado por algumas das equipes 

presentes neste estudo. Roteiristas de Tríade e o Livro do Sonhos, por exemplo, 

dedicaram seus entendimentos obtidos através das especificações do roteiro para o 

cinema e, adicionando técnicas outras criadas para atender necessidades específicas de 

cada grupo, conseguiram finalizar seus roteiros e os jogos a ele relacionado.  

Como não tenho como prever o oceano de especificidades prováveis aos 

trabalhos de outrem, tentarei discursar sobre alguns pontos que me parecem importantes 

e que, obviamente, funcionaram comigo. Primeiramente, o que proponho agora é mais 

condicionamento do olhar, sobre o que o roteiro de um jogo pode representar, dinamizar 

e/ou definir. Os mencionados pontos virão depois.  
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Por mais dicotômico que isso venha parecer, admito que através de minhas 

andanças criativas treinei o meu olhar para identificar estruturas. De como um seriado 

de televisão projeta seus arcos narrativos, de como são escolhidos padrões de efeito 

cômico em filmes para adolescentes ou de que forma se apresenta os padrões do 

melodrama em uma telenovela.  É ainda fato de que muitas destas “estruturas” podem 

soar simbólicas ou subjetivas demais. Mas quando se trata de pensar as estrutura de um 

roteiro para jogos eletrônicos, com fins educativos ou não, percebi a emersão de uma 

possível organização que, aqui logo esclareço, não aprisiona as formas de se escrever, 

mas pode organizar as ideias e alimentar as memórias. Existem, em minha opinião, três 

funções específicas ao roteiro de um game: uma função semiótica, uma função 

cognitiva e uma função mecânica. E enquanto explico cada uma delas, trarei 

associações com técnicas de escrita e com os sujeitos desta pesquisa. 

A primeira trata das concepções que deverão estar descritas no roteiro sobre 

aquilo que dispara valores simbólicos e estéticos através das manifestações gráficas, 

textuais, imagéticas ou sonoras. A função semiótica revela indicações para uma 

elaboração estética por via dos signos audiovisuais disponíveis a uma equipe de 

trabalho e ao gênero pelo qual o jogo está sendo idealizado, resultando em 

assimilação/percepção estética e discursiva por parte do interator.  

É na descrição das imagens e sons que estão resguardadas um dos grandes 

desafios para a atividade do roteirista. Isso porque é através do olhar ao qual lhe é 

subjetivo que ele precisa traduzir em palavras aquilo que os outros da equipe ainda não 

podem ver ou ouvir. Portanto, é importante esclarecer que a nível descritivo, tudo que 

vem depois do que foi escrito no papel serão sempre aproximações, pois os resultados 

das sinergias de propostas (e apostas) criativas sempre recorrem ao imaginário 

complexo e singular de cada sujeito.  

Quando os roteiros de jogos como Tríade, A Estrada Real, O Livros do Sonhos 

admitem em sua organização, como pudemos comprovar anteriormente, a existência de 

fichas de personagens, fichas de descrição de objetos e cenários, além da relação dos 

elementos de uma banda sonora, estes roteiros estão exercendo a sua função semiótica.  
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A função cognitiva de um roteiro trata, primeiramente, de uma percepção das 

possíveis competências cognitivas que poderão ser estimuladas junto ao interator e que 

podem estar planejadas enquanto o roteiro está sendo desenvolvido. A função cognitiva 

demonstra uma aproximação com o mithos aristotélico ,ou seja, a forma de como a 

história é contada, envolvida pelo seu gênero. A história e o seu respectivo gênero 

depositam no interator um conjunto de expectativas para o que ele irá enfrentar assim 

como sobre aquilo que irá lhe permitir agir de forma simbólica no ambiente daquele 

mundo possível, identificando estratégias, selecionando caminhos, solucionando 

problemas e lidando com as regras inerentes a este tipo de experiência.   

Os roteiros dos jogos aqui analisados tiveram sua função cognitiva exercida a 

partir do momento que iniciaram suas escolhas de enredos, conflitos, personagens, ou 

seja, elementos que tratam da história em si. Eu acredito que tal arranjo já está sendo 

iniciado quando o roteirista escreve um rascunho do roteiro, que evolui para uma 

storyline como fez a equipe de Tríade e O livro dos Sonhos. Aliás, será através da 

storyline que as ideias serão recortadas, onde se estudam noções básicas de uma 

narrativa onde alguém procura por alguma coisa, na maioria das vezes também 

procurada pelo outro e/ou se defende de alguma coisa ou de alguém. Será ainda na 

storyline o lugar onde se emerge um fator muito importante para quem escreve sobre 

jogos: o gênero.  

O gênero de um jogo dispõe os possíveis elementos, não apenas narrativos, que 

envolvem o contrato que a equipe de desenvolvimento terá com o interator: expectativas 

serão lançadas sobre um jogo e muitas delas serão validadas através da correta 

exposição dos elementos do gênero que foi escolhido.  

A storyline inicia também o processo de escrita, que pode evoluir para um 

argumento do jogo cujo tamanho irá depender da duração planejada para o mesmo. 

Recurso amplamente utilizado por roteiristas de TV e cinema, o argumento expande o 

recorte da narrativa proposta antes através da storyline e, no caso de jogos eletrônicos, 

pode determinar a sequência de eventos que serão transformado em fases (levels) do 

jogo. Neste momento, com a storyline e o argumento pronto, pode-se dar início à escrita 

do roteiro literário, o documento onde deverá ser apresentado os personagens, o cenário, 

os conflitos e desafios e, obviamente, a resolução de tudo isso.  
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Um possível modo para que esses elementos sejam bem planejados é ter em 

mente de que uma boa história se inicia com perguntas. E estas serão feitas pelo 

roteirista a si mesmo, entendendo que as perguntas nascem de uma situação de 

equilíbrio que fora descontinuada. Pode ser sobre a história de uma jovem que luta para 

ser reconhecida como uma nobre, pode ser através de uma missão de resgatar seu pai 

desaparecido ou simplesmente através da luta histórica de liberdade de um povo. Tudo 

isso que eu mencionei origina um conflito.  

É importante ainda entender que escrever conteúdo para games com fins 

educativos pode ser uma tarefa não muito simples devido ao gerenciamento de 

expectativas sobre o que pode ou não ser feito a partir deste tipo de abordagem 

conteudista. Todos os jogos aqui relacionados passaram por dificuldades, em maior ou 

menor grau, quando o trabalho recai sobre as escolhas dos assuntos e a forma de 

exposição no jogo. Um possível caminho, que não é uma solução e sim uma sugestão, é 

pensar que a narrativa de um jogo com fins educacionais pode ser planejada através de 

trilhas de conteúdo.  

Estas trilhas seriam, basicamente, duas: uma que envolve a narrativa ficcional do 

jogo e a outra envolve todos os possíveis assuntos que se pretende abordar. Fisicamente, 

as trilhas podem ser dispostas em um quadro ou parede, utilizando lembretes-adesivos 

para preenchê-las sendo que cada adesivo corresponde a um ponto da narrativa (trilha 

ficcional) e um tópico a ser abordado (trilha com fim educativo). Quando tudo estiver 

preenchido, o roteirista pode exercitar um “casamento” de ideias através da transposição 

dos adesivos de uma trilha para outra, não importando a ordem. É uma proposição que 

pode não funcionar em todos os casos, mas dispara intenções de um brainstorm, 

ajudando a organizar as ideias do roteiro, lembrando ainda que o fluxo de roteiro 

proposto pela equipe de Tríade tem importância relevante e também pode se mostrar 

eficiente.   

Por fim, a função mecânica. O entendimento desta função parte do principio de 

que o roteirista deve empreender esforços em compreender como seria a performance de 

um interator ideal dentro do ambiente proporcionado pelo jogo. O interator ideal ao qual 

aqui me refiro será justamente o sujeito que inicia o jogo sem nenhuma informação 

prévia do mesmo, sem dicas para alcance de sucesso, seja via sites ou através de 
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amigos. Dessa forma, as possíveis performances ou experiências realizadas pelo 

interator serão as chaves para selecionar as mecânicas a serem determinadas pelo 

gameplay.  

Pensar sobre mecânica de jogo requer, acima de tudo, um mínimo de experiência 

como gamer. Elas não precisam estar descritas de forma completa no roteiro, mas 

podem estar sinalizadas e isso pode ser evidenciado ao analisar os roteiros de Tríade, O 

Livro dos Sonhos e A Estrada Real. O roteiro destes jogos dedicaram espaços em seus 

textos para tratar especificamente do gameplay proposto pelos roteiristas. Por fim, é 

importante esclarecer que esta função sofre influências diretas da equipe de 

programadores que irão estabelecer o que de fato poderá ser posto em prática.  

 As respostas dos entrevistados me permitiram entender que o ambiente no qual 

o processo criativo se consagra é uma influencia direta da consciência que o sujeito tem 

de si, de suas possibilidades e limitações, associado a consciência sobre o meio onde 

uma dinâmica social engrena realidades alheias, suscita desejos acobertados e evoca 

marcas dos saberes particulares, que clamam por uma autorização muitas vezes 

inexistente. Mais ainda: estabelecer um processo criativo para qualquer  projeto que seja 

é estabelecer um desapego epistêmico, é propor uma autonomia discursiva e dialética e, 

principalmente, é estabelecer um espaço de ressignificações consigo mesmo, onde não 

existem certezas absolutas mas que, neste movimento, o resultado será a autorização de 

exercitar sua própria poiésis. E o que nasce, mesmo através das inúmeras referências 

utilizadas, será singular.  

 

*** 

ESCOLHAS QUE CONSTROEM MUNDOS POSSÍVEIS 

A partir desta seção pretendo expor algumas considerações baseadas no meu 

terceiro objetivo específico, cuja proposta foi de identificar escolhas realizadas pela 

equipe de roteiros em relação aos elementos que irão compor o mundo ficcional dos 

jogos eletrônicos que foram aqui analisados. 
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Mundos ficcionais não são uma exclusividade problematizada a partir das 

intenções e labor dos profissionais que lidam com narrativas digitais. Existe um 

problema quando um cenógrafo precisa construir um ambiente majestoso e o que lhe é 

oferecido é um minúsculo palco. Um escritor precisa contar com o repertório do seu 

leitor para que a imaginação do mesmo complete as descrições de cenário e personagem 

propostos em um romance. O cineasta se depara com lamentações quando determinado 

corte de orçamento irá impedir que a direção de arte organize uma proposta 

perfeccionista. 

O exercício de criar mundos ficcionais também deixou de ser uma exclusividade 

de profissionais que se debruçam no desenvolvimento de projetos narrativos, seja com 

fins educacionais ou não. Esses projetos, há um bom tempo, já faz parte de uma 

realidade potencializada pelo esforço, solitário ou coletivo, de uma horda de anônimos, 

fãs inveterados que produzem e publicam obras como fan fictions, e-books, graphic 

novels e, por que não, jogos eletrônicos.  

Essa é uma realidade inerente ao atual estágio tecnológico no qual a 

comunicação é mais fragmentada e veloz,  mas também é uma realidade inata ao desejo 

da criatividade, manipulada pelo anseio que todos nós determinamos através de nossas 

escolhas. Escolhas culturais, sociais, políticas, educacionais, enfim, escolhas 

transformadoras. 

Tais escolhas, na produção de jogos eletrônicos e na criação de seus respectivos 

mundos ficcionais, estão cerceadas a fatores de ordem tecnológica (não se possui o 

equipamento adequado para determinada proposta), ideológica (um mundo a ser criado 

é a vertente para um discurso, seja ele com fins educativos ou não) e referencial (um 

conjunto de conteúdos pesquisados se tornam as coordenadas que guiam um exercício 

criativo). Ao fim da análise dos dados sobre os roteiros e roteiristas dos cinco jogos 

presentes neste estudo, pude entender melhor como esse arranjo se manifesta e 

funciona.  

Em todos os projetos, as referências que nortearam as propostas de cenários e 

personagens possuíam aderência ao conteúdo educativo proposto. Através de um 

diálogo estético em variados níveis de profundidade, a constituição de cada mundo 
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possível flertou com o desejo de manter uma independência criativa em relação à jogos 

educativos formulaicos, tangenciando com símbolos semióticos próximos de games 

produzidos pela indústria, como percebo em Tríade, A Estrada Real ou em O Livro dos 

Sonhos. Por outro lado, existiram limites proporcionados pelas escolhas ideológicas, 

onde a crença de uma narrativa para um jogo eletrônico deve colaborar diretamente com 

a proposta pedagógica, como foi o caso de Via Corpo e A Revolta da Cabanagem.  

Os ambientes constituem como um suporte a imaginação do interator além de 

fornecer verossilhança ao desenho de personagem, termo que abarca diferentes formas 

de estudo e desenvolvimento do mesmo, abarcando configurações psicológicas, físicas e 

emocionais. O livro dos Sonhos contou com o suporte de vídeos produzidos para 

replicar imageticamente a construção do universo que o jogo iria reapresentar e, apesar 

de não haver instrumentos para uma pesquisa empírica, é possível levantar hipóteses de 

que tal composição entre meios despertaram influências recepção cognitiva dos 

ambientes e personagens uma vez que existiram fortes traços de adaptação narrativa.  

Existiram casos também que comprovaram a possível adaptação de técnicas, 

reconhecidas como do cinema, no desenvolvimento da criação do roteiro, como foi o 

caso de Tríade, O Livro dos Sonhos. A eleição de técnicas como fichas de personagem 

e, fichas de objetos resgatam uma sintonia entre a equipe de roteiro e a equipe de arte, 

havendo espaço para ambos os times colaborarem no fluxo de trabalho do projeto. 

Estabelecer a proposta de uma narrativa é também estabelecer os meios de 

acesso a ela. Tal condução ocorre através do planejamento e aplicação de uma união 

estabelecida entre a narrativa e as mecânicas emergindo um conjunto que irá constituir a 

jogabilidade de um game. Outro elemento que completa a jogabilidade é a interface do 

jogo, porém, como não teria condições de desenvolver uma escrita procedimental sobre 

a mesma dentro do roteiro, preferi não investir em sua pesquisa. É importante salientar 

que a composição de tais elementos deve estar orientada em prol do prazer do interator 

cujo maior anseio é reconhecer o jogo como um entretenimento agradável.  

Os jogos apresentados, através de seus respectivos roteiros, demonstraram 

diferentes investidas sobre as descrições das condições de jogabilidade. Tríade, O livro 

dos Sonhos, A Estrada Real esclareceram aspectos como objetivos, descrição da missão,  
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interação com personagens e objetos, ações previstas dos interatores, entre outros. 

ViaCorpo, pelo que percebi, não deixou muito claro, em seu roteiro, como seria o 

desenvolvimento da jogabilidade. Existem indícios do que o interator deverá fazer, mas 

não de forma tão completa como os citados anteriormente. Como não tive acesso ao 

roteiro de A revolta da Cabanagem, posso somente lançar uma hipótese de que o grupo 

do roteiro pensou em destacar critérios relacionados à jogabilidade uma vez que os 

procedimentos estavam bastante detalhados nos materiais acadêmicos pesquisados por 

mim.  

Um ponto importante ainda é salientar que quando se pensa em jogabilidade, se 

pensa também no estabelecimento de um regime de premiações que deve estar a 

disposição do interator conforme ele avança na partida, completando as missões 

propostas.  Os jogos pesquisados possuem premiações no gameplay de cada um, mas as 

mesmas não estão bem esclarecidas, de forma descritiva, nos respectivos roteiros. E 

premiação deve ser entendida aqui a partir de variadas possibilidades que gerem 

satisfação ao interator tais como: pontos extras, dinheiro, itens preciosos que garantem 

algum poder, comida, vestuário, enfim, tudo que possa ser também associado a 

narrativa proposta.  

Rumos diversos apontam para a construção de mundos possíveis. No começo 

destas considerações, fiz questão de frisar que proposições aqui lançadas se constituem 

apenas como mais um caminho. Funciona para alguns e não funciona para outros. Mas 

como devemos ter um rumo, pretendo apresentar pontos cardeais, metáfora guia para 

orientar o desenho dessa cartografia híbrida de pensar e escrever roteiros para jogos.  

O primeiro ponto envolve, obviamente, a narrativa e seus elementos. A 

constituição do personagem, a sua precisa descrição para toda uma equipe de trabalho, 

as recorrentes referências imagéticas e textuais que irão ajudar em seu planejamento, as 

escolhas sobre as temáticas, gênero, conflito, espaço, tempo, enfim, toda uma 

composição de atributos que auxiliem na imersão e participação do interator durante a 

partida. Será este um exercício que integra a função semiótica e cognitiva do roteiro.  

O segundo ponto envolve imersão. Não seria apenas uma imersão relacionada 

com as ações do interator junto ao jogo, mas sim a própria imersão do roteirista 
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enquanto sujeito que interage e se diverte com esse artefacto cultural. Assim como 

escrever roteiros para cinema precisa ter gosto em assistir diversos tipos de filme e 

escrever roteiros para televisão significa, em muitos casos, testar novos formatos e fazer 

muitas concessões artísticas, escrever roteiros para jogos eletrônicos está 

potencialmente ligado ao seu repertório de jogador. Qualquer coisa feita por obrigação 

não traz bons resultados e, neste sentido, é importante focar em jogos que tragam 

identificação e diverte ao seu jeito de experimentar e refletir. 

Refletir aqui se relaciona ao entendimento sobre  as diferentes jogabilidades nos 

mais diversos tipos de gênero para que, ao se convidar como um visitante no universo 

de entretenimento de um jogo, você conseguirá entender o que é prazeroso e importante 

quando for desenvolver os “convites” aos futuros interatores de seu projeto. A 

experiência como gamer fundamenta a experiência de roteirista e a pensar elementos 

que ressaltem o prazer da agência. 

Alguns podem acreditar que basta empreender esforços nos estudos sobre todos 

os gêneros conhecidos e os elementos de jogabilidades mais comuns em cada um deles, 

visando adquirir conhecimento necessário que reflita na escrita de um roteiro. Contudo, 

o esforço terá sido em vão caso não exista, mesmo que brevemente, um compromisso 

em conhecer e experimentar diversas propostas de jogos, percebendo sua lógica de 

prazer. Neste movimento de experimentações, aprenderemos aspectos que compõe a 

função mecânica de um roteiro para jogos. 

O terceiro ponto envolve uma questão técnica. Por mais sedutor que seja 

discutir, refletir, conversar sobre construção de mundos possíveis, personagens, 

produção de efeitos sensoriais e emocionais, escrever um roteiro é escrever um 

documento. É algo que demanda uma técnica a qual poderá ser criada ou adaptada. Mas 

é importante que ela exista e que o roteirista aprenda a fazer uso dela pois outras 

pessoas estão esperando por um guia e não por uma conversa divertida sobre criação de 

simbolismos nos personagens.  

E o quarto, por último, mas não menos importante, envolve a Crença. Crença de 

que é possível desenvolver um projeto com fins educativos sem o excessivo amparo do 

conteúdo pedagógico. Este pode estar diluído na narrativa, promovendo uma 
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experiência mais fluída, sem excessivas cinematics explicando, a todo o momento, 

algum trecho do livro que será trabalhado na sala de aula. Crença é uma palavra 

subjetiva, muitas vezes difícil de alcançar. Se tem ou não. Já não seria uma questão de 

escolha, mas sim uma dinâmica de vida. A crença reflete quem nós somos, no que 

investimos para que a vida valha a pena ser vivida e, no arranjo dessa grande licença 

filosófica a qual me permiti agora fazer, a crença nos garante uma caminhada que não 

será segura a todo momento, mas que será legítima. Isso porque aprendemos que é no 

dia a dia que escrevemos o nosso grande roteiro e que merecemos imaginar aquilo que 

seria o ideal para o nosso mundo possível.  
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APÊNDICES 

 

APENDICE 1 

PERGUNTAS – DESENVOLVEDORES DE ROTEIROS 

 

1. Houve a presença de roteiro no jogo? E se positivo, quais pessoas exerceram 

tal atividade e porque?  

2. Quais e como foram as etapas percorridas para a construção do roteiro ? 

3. Quais dificuldades, erros e acertos ao escrever um roteiro para game? 

Houve influencia de roteiros para cinema? 

4. Como foi o processo de criação e como é a imagem e a ação dos 

personagens?  

5. Como o roteiro contribuiu com informações para o game-play do jogo ? 

Permite modificações feitas pelo jogador? O que o jogador tem controle e 

porque? Fale sobre a criação dos desafios e evolução de dificuldade.  

6. Como se deu o processo de pesquisa e seleção de conteúdo para o jogo?  

7. Podemos dizer que ocorreu um processo de aprendizagem na equipe em 

relação a este conteúdo? Fale mais sobre isso. 

8. Como você acha que o roteiro evidencia a imersão e a interatividade com o 

jogo?  

9. O jogador precisa ter certeza de que esta criando ciclo de competências, ou 

seja, aquilo que ele acumula de conhecimento será usado em outras fases do 

jogo. Você acredita QUE isso acontece no seu jogo? 

10. O roteiro planejou o sistema semiótico de jogo?  

11. O roteiro buscou entender a experiência real do dia a dia do seu jogador 

para que fosse implantado no jogo?  

12. O jogo é intuitivo ou precisa ler o manual para joga-lo? 
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APENDICE 2 

 

EXEMPLO DE UMA PAM – Jogo O livro dos Sonhos  
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APÊNDICE 3 

 

FICHA DE PERSONAGEM – Jogo TRÍADE.  

 

 



 

 

203 

 

 

 

APÊNDICE 4 

 

FLUXO DO ROTEIRO – TRÍADE 
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GLOSSÁRIO 

 

CUT-SCENE é uma sequência em um jogo eletrônico sobre a qual o jogador tem 

nenhum ou pouco controle, interrompendo o jogo e sendo usada para avançar o enredo, 

reforçar o desenvolvimento do personagem principal, introduzir personagens inimigos, 

e providenciar informações de fundo, atmosfera, diálogo, ou pistas. Este trabalho irá 

adotar o conceito de cinematic, muitas vezes intercambiando com o termo cut-scene, 

representando tanto cenas animadas em formatos de filmes ou animações que 

apresentam trechos da narrativa mas sem a possibilidade de interação por parte do 

interator. 

DESIGN DOCUMENT: também conhecido como Game Design Document ou GDD, é 

um documento produzido pela equipe de desenvolvimento de um jogo eletrônico no 

qual será depositado todas as informações relacionadas ao desenvolvimento do mesmo, 

passando por todos os departamentos de criação, desde arte, programação, design, 

roteiro, trilha sonora, etc. Fazendo uma breve associação com a indústria televisa norte 

américa, o GDD seria o equivalente a Bíblia de uma série de tv 

FASES (DE UM JOGO DIGITAL): Etapas pela qual um jogador tem que passar para 

conseguir a vitória em um jogo. A quantidade e a dificuldade das fases irão depender da 

capacidade criativa e técnica da equipe realizadora do jogo. Geralmente, a primeira fase 

é mais fácil e durante as fases seguintes, o jogo ganha mais dificuldade.  

GAMEPLAY: Termo criado pelo indústria dos jogos eletrônicos e é utilizado como 

referência a toda experiência do jogador durante a interação com o jogo. Pode ser 

entendida também como jogabilidade.  

INTERATOR:  é uma palavra utilizada por Janet Murray, em seu livro Hamlet no 

Holodeck (2003), para se referir ao jogador de jogos digitais. A expressão busca trazer a 

tona a relação interativa entre o jogador e o software, através dos ambientes multiformes 

proporcionadas pelo segundo 

JOGOS DE PLATAFORMA: São jogos onde jogador corre e pula entre plataformas e 

obstáculos, enfrentando inimigos e coletando objetos bônus. Um grande expoente deste 

gênero é o jogo Super Mario Bros. 

MANGÁ : Palavra usada geralmente para designar histórias em quadrinhos criadas a 

partir do estilo de traço japonês. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gamer
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MECÂNICA (DE JOGO) : Termo utilizado para designar o esforço físico e mental 

exigido pelo jogo ao seu jogador. As mecânicas são sistemas baseados em regras.  

MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game) : é um jogo de 

computador que foi idealizado para ser jogado on-line, via internet, multiusuário e em 

tempo real.  

 

 

 

 

 


