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RESUMO 

 

 

 A presente pesquisa, a partir da análise do jogo móvel locativo Ingress enquanto objeto 

de estudo, toma como objetivo principal o mapeamento das novas perspectivas de manifestação 

de narratividade emergente a partir de produtos culturais mediados por software e novas mídias. 

Para tanto, a pesquisa parte para a investigação, através da revisão de literatura, do estado da 

arte da produção de narratividade na contemporaneidade, compreendendo esse processo 

enquanto uma atividade cognitiva – e criativa – inerente a condição humana. Nesse sentido, a 

pesquisa segue na compreensão de como se manifesta a narratividade emergente também nos 

games, enquanto ambientes de simulação, identificando as diferentes perspectivas que compõe 

um jogo enquanto ambiente procedimental capaz de veicular conteúdo narrativo além da sua 

codificação semiótica inicial. A pesquisa avança, a partir da apropriação inicial das teorias do 

campo da narrativa, para uma compreensão do cenário infocomunicacional contemporâneo, 

marcado pela presença dos fenômenos de softwarização e dataficação da cultura. Dessa forma, 

pode-se compreender de que forma a produção de produtos culturais assentados em software e 

coleta de dados pode apresentar novos caminhos e desafios para a produção narrativa, ainda 

através da revisão de literatura e levantamento bibliográfico. Tendo como base o aporte teórico 

levantado, o presente estudo propõe uma análise empírica e de caráter experimental do jogo 

móvel locativo Ingress, tendo como parâmetro uma matriz de análise desenvolvida 

especificamente para a questão. Constrói-se, portanto, um mapeamento das características 

principais do game enquanto software, ambiente de simulação e produto narrativo, buscando 

assim expor as relações e contaminações entre as estas diferentes camadas. O processo de 

análise culmina, portanto, na exposição de novas perspectivas para a emergência de 

narratividade, levando em consideração a abertura do sistema de simulação para o input de 

dados e performances diversas dos jogadores. 

 

Palavras-chave: Game studies. Narrativa. Ingress. Software Studies. 
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ABSTRACT 

 

 

 This research, based on the analysis of the mobile locative game Ingress, have as main 

objective mapping new prospects for emerging narrative behavior from cultural products 

mediated by software and new media. The research begins with a literature review, aiming to 

identify the state of the art of narrative production in contemporary times, understanding this 

process as a cognitive and creative activity inherent to the human condition. In this sense, the 

research follows to understand how emergent narrative manifests itself also in simulation 

environments, identifying the different perspectives that allows games, while procedural 

environments, to convey narrative content beyond its initial semiotic encoding. The research 

progresses, from the initial appropriation of the narrative field theories for a deeper 

comprehension of the contemporary informational scenario, marked by the presence of 

softwarization and datafication culture. Thus, one can understand how the production of cultural 

products seated in software and data collection can present new challenges for the narrative 

production. Based on the theoretical approach, this study offers an empirical and experimental 

analysis of the mobile locative game Ingress, based on an analysis matrix developed specifically 

for the issue. It helps, therefore, in mapping some of the major features of the game as software 

simulation environment and narrative product, thus seeking to explain the relations between the 

contamination of these different layers. The review process culminates in the exhibition of new 

prospects for the emergence of narrative, taking into account the opening of simulation system 

for the input data and various performances of the players. 

 

Keywords: Game Studies. Narrative. Ingress. Software Studies. 
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  1. INTRODUÇÃO 
 
 
 Habitar o espaço urbano nos coloca em contato constante com diversas histórias. Muitas 

passam por nós invisíveis, despercebidas. Sobre outras, contudo, realizamos inferências, 

tentamos desvendá-las, suas origens, suas consequências, seus atores. Processo este lúdico e 

natural, onde buscamos histórias ao nosso redor, nos espaços que habitamos e nos 

acontecimentos com os quais nos deparamos no cotidiano. 

 O que muitas vezes não percebemos, contudo, é que estamos convivendo num espaço 

fantástico, marcado por uma intensa guerra e disputa de poderes. Diariamente, ao redor de todos 

nós, milhares de pessoas buscam a vitória da sua aliança frente aos inimigos. Essas batalhas, 

travadas pelos diversos combatentes dessa guerra invisível, constituem narrativas fascinantes. 

Ou melhor: colocam-se enquanto novas formas de produção narrativa mediada pela tecnologia, 

uma nova narratividade digital por assim dizer. 

 Essa é a caracterização do objeto sobre o qual versa o presente estudo, uma nova forma 

de emergência narrativa nos espaços urbanos possibilitada pelas novas mídias, artefatos 

computacionais regidos por software. Desde seu lançamento em 2012, milhares de pessoas ao 

redor do mundo adentraram ao círculo mágico expandido – e digital – proporcionado por 

Ingress, principal jogo da jovem startup Niantic Labs. Ingress é um jogo móvel locativo, ou 

seja, um game desenvolvido para dispositivos digitais móveis (mais precisamente, smartphones 

operando os sistemas operacionais iOS e Android) que utiliza dados de geolocalização para 

construir a experiência de jogo. Já baixado por mais de 7 milhões de usuários, Ingress possui 

uma comunidade larga e ativa de jogadores engajados numa batalha por controle mundial. 

 Enquanto perambulam pelas cidades ao redor do mundo, os agentes do universo 

ficcional de Ingress disputam pelo controle dos espaços urbanos reais, mapeados para o 

ambiente virtual do jogo. Essas disputas acabam por engendrar produções textuais instigantes 

que, consequentemente, colocam em cheque diversos paradigmas narrativos consolidados na 

indústria cultural e no repertório individual dos jogadores. Jogar Ingress não é somente uma 

experiência de entretenimento, mas um forte vetor de produção de discurso e texto, como 

veremos ao longo desta dissertação. 

 O processo investigativo aqui documentado toma como objetivo principal, portanto, 

mapear as novas perspectivas de manifestação de narratividade emergente a partir de produtos 

culturais mediados por software e novas mídias. Tomaremos Ingress enquanto objeto de 

investigação, buscando compreender melhor de quais são os impactos do ambiente de software 

para a manifestação de narratividade em jogos móveis locativos. Ou seja, o que se modifica na 
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experiência de construção da narrativa a partir do momento em que o sistema reconhece a 

geolocalização – bem como outros dados – dos jogadores como elemento de gameplay? 

 Trata-se de um tema de vanguarda, levando em consideração a quantidade massiva de 

jogadores envolvidos na prática cotidiana do jogo, além de colocar em causa a mediação 

tecnológica na produção textual a partir do software. Esse empoderamento dos jogadores no 

processo de construção de novos universos ficcionais na contemporaneidade não só se constitui 

enquanto um rico campo de estudo, como também atrai pessoalmente o presente pesquisador 

enquanto jogador envolvido na prática. 

 Para respaldar o processo de observação desse fenômeno, foi realizada inicialmente uma 

vasta revisão de literatura, na qual trazemos teorias e estudiosos de diversas áreas do 

conhecimento, contribuindo para uma perspectiva multidisciplinar na pesquisa em cultura. 

Mais precisamente, voltamos nosso olhar para os campos da Narratologia, do Gamestudies, do 

Software Studies, da Comunicação e Cibercultura. Com essa configuração de pesquisa, 

buscamos atentar para os diversos ângulos de observação sobre os quais podemos colocar o 

objeto em pauta. Logo, é preciso avaliar Ingress tanto quanto um objeto narrativo formal, bem 

como enquanto um game e como um sistema computacional. É através dessa perspectiva 

expandida que poderemos relevar as contaminações e expansões da narratividade no fenômeno. 

 Com a pesquisa bibliográfica, buscamos atingir dois objetivos. O primeiro é entender 

os imbricamentos da narrativa contemporânea dentro do campo dos games, bem como suas 

relações fundamentais com os ambientes de simulação. Além disso, também objetiva-se 

compreender o campo comunicacional presente, marcado fortemente pela presença do software 

enquanto elemento mediador da produção cultural, e a crescente utilização de dados para 

engrandecimento da produção textual. 

 A partir da revisão de literatura, propomos nesse estudo a aplicação de uma metodologia 

experimental para análise do objeto. Com base na fundamentação teórica supracitada, foi 

construída uma matriz de análise inédita, na qual dissecamos o objeto em termos de suas 

configurações enquanto software, ambiente de simulação e produto narrativo. Essas diferentes 

camadas apresentam-se enquanto fundamentais para a compreensão dos produtos culturais no 

contexto contemporâneo. Almejamos com essa análise, portanto, concluir a pesquisa a partir da 

exposição das relações de contaminação entre essas diferentes facetas do objeto estudado. Essa 

exposição pode, potencialmente, ajudar-nos a vislumbrar uma nova configuração narrativa em 

Ingress. 

 Em termos estruturais, a presente dissertação está construída em cinco capítulos. 

Iniciamos com a introdução, contextualizando o estudo, seguida de 3 capítulos principais e, por 
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fim, as considerações finais que costuram os resultados da pesquisa. O capítulo inicial, cujo 

título é “Emergência narrativa em meios eletrolúdicos: games e narrativas emergentes”, busca 

traçar uma caracterização inicial das principais perspectivas teóricas sobre a produção de 

narratividade emergente e sua apresentação em ambientes de simulação, os games. Discutimos, 

portanto, como o processo de construção narrativa é – desde o texto erudito ao contemporâneo 

– inerente ao ser humano enquanto ferramenta cognitiva, consequentemente apresentando a 

emergência enquanto unidade primária de constituição. Para tanto, nos aprofundamos no 

conceito de “narratividade”, apresentando as relações entre a manifestação textual formal e a 

percepção cognitiva dos fenômenos enquanto manifestação narrativa.  

Além disso, caracterizamos esse fenômeno dentro do campo dos games, apresentando 

as principais perspectivas favoráveis e contrárias à delimitação de jogos enquanto produtos 

culturais de caráter narrativo. Colocamos em pauta, aqui, as principais definições de games 

enquanto produtos culturais que privilegiam a emergência enquanto prática inerente. 

Concluímos o capítulo, portanto, buscando conciliar a perspectiva do game enquanto mídia que 

privilegia a emergência narrativa, apontando suas principais qualidades do objeto para tal. 

Dando continuidade ao estudo, adentramos no capítulo 2, intitulado aqui de “Relações 

informacionais e comunicacionais contemporâneas: dados, software e cibercultura”. Nele, 

buscamos apresentar o cenário midiático contemporâneo, pautado pela emergência das novas 

mídias, regidas por software. Serão apresentados, mais precisamente, dois fenômenos 

específicos: a dataficação e softwarização. O primeiro trata do processo contemporâneo de 

transformação do mundo tangível em dados digitais, passíveis de manipulação por software. 

Bem como observaremos no primeiro capítulo, a narrativa enquanto processo cognitivo requer 

matéria-prima, fenômenos e textos espalhados pelo universo que nosso sistema cognitivo 

alcança. Nossas relações com esse universo informacional se alteram, contudo, a partir dessa 

nova perspectiva dataficada da contemporaneidade. Somos produtores intensos de dados – 

tanto de forma ativa quanto passiva – que, no cenário atual, apresentam grande relevância para 

as produções culturais contemporâneas. 

O fenômeno de softwarização complementa essa perspectiva a partir da percepção de 

que, agora em que vivemos em um mundo povoado por dados digitais, também somos capazes 

de manipulá-los através das novas mídias pautadas pelo paradigma do software. Para tanto, 

nosso olhar estará centrado na discussão e caracterização dos elementos constituintes das novas 

mídias, entendendo o conteúdo midiático que trafega por estes espaços, bem como as técnicas 

utilizadas para manipular esse conteúdo e as propriedades, em si, da nova mídia. 
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Já no terceiro capítulo, chamado aqui de “Por uma análise da produção de 

narratividade em jogos móveis locativos”, adentramos detalhadamente no objeto estudado, o 

jogo móvel locativo Ingress. Para tanto, apresentamos o método experimental de análise citado 

previamente, a partir da identificação das principais características que Ingress expõe enquanto 

software, ambiente de simulação e produto narrativo. Essas categorias são avaliadas a partir de 

diferentes graus de intensidade, tentativa nossa de clarificar as principais características de 

Ingress enquanto artefato que produz narratividade. 

Esse mapeamento, com base no referencial teórico apresentado nos capítulos iniciais, é 

seguido por uma descrição minuciosa do game a partir das suas principais funções e elementos 

identificados através da observação do pesquisador enquanto jogador. Além disso, o 

mapeamento de Ingress nos ajudará a traçar as relações existentes entre as três camadas 

constitutivas do objeto (software, simulação e narratividade). Essa etapa, colocada em um 

segundo momento no terceiro capítulo, busca relevar assim potenciais contaminações e 

tendências entre as diferentes camadas. 

A identificação dessas relações contribui para a discussão em cima das características 

de Ingress que possuem maior transversalidades entre as diferentes camadas do objeto. Ou seja, 

quais são os principais aspectos do game que contribuem, de fato, para uma a constituição de 

uma nova narratividade? Como esses aspectos se manifestam e mobilizam outros âmbitos do 

fenômeno? 

Partindo do pressuposto de que, enquanto construto cognitivo, a produção de 

narratividade não deve privilegiar somente a codificação semiótica do texto, mas também 

dimensões mentais e discursivas do leitor, o terceiro capítulo busca trazer à tona o papel dos 

dados – mais precisamente dos dados de geolocalização – na construção desse discurso. 

Por último, nas considerações finais, conduzimos a discussão para observar, através do 

mapeamento e análise do objeto realizada no terceiro capítulo em qual medida Ingress avança, 

de fato, na construção de um novo processo de narratividade. Essa discussão nos leva a 

caracterizar o processo de produção narrativa em Ingress enquanto uma plataforma de duas 

dimensões, nas quais atuam a Niantic Labs (enquanto desenvolvedora) e os jogadores. Além 

disso, comparamos o objeto com outras manifestações narrativas contemporâneas que também 

avançam nesse sentido, postulando algumas novas perspectiva para o objeto a partir da análise 

dos análogos.  

Apontamos, também, a tendência de transformação das “micronarrativas” em 

“narrativas pré-existentes” – conceitos trabalhados no primeiro capítulo – através dos recursos 

e possibilidades da nova mídia. Nesse sentido, a presente pesquisa coloca a identificação desse 
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fenômeno enquanto principal contribuição para o campo, enquadrando Ingress não como um 

objeto produtor de uma narratividade totalmente expandida, mas enquanto artefato militante 

por uma narratividade em expansão. 
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2. EMERGÊNCIA NARRATIVA EM MEIOS ELETROLÚDICOS: GAMES E 
NARRATIVAS EMERGENTES  
	

 	

1.1 SOBRE NARRATIVAS	

 	

 O primeiro passo para compreender como se manifestam as narrativas emergentes em 

games é, antes de tudo, compreender como manifestam-se as narrativas de forma geral. 

Contudo, embora possa parecer simples, essa tarefa tem se apresentado enquanto uma grande 

barreira para boa parte dos pesquisadores que atuam em games studies1, principalmente graças 

à proliferação de definições, abordagens e conceitos que o termo “narrativa” carrega consigo 

ao longo da história. 	

É infrutífero, portanto, prosseguir sem adotar uma posição clara sobre o que – nesse 

trabalho em particular – compreende-se enquanto narrativa, assim como de que maneira esse 

fenômeno pode se manifestar a partir de práticas emergentes.	

 Um bom ponto de partida é o trabalho do professor e pesquisador americano David 

Herman. Em suas tentativas recentes de associar o campo da narratologia (estudo da narrativa) 

às ciências cognitivas, Herman postula que as narrativas são, para além de textos materializados 

em determinado suporte midiático, estratégias básicas do sistema cognitivo humano 

(HERMAN, 2009). Para o autor, a humanidade tem utilizado narrativas para compreender e 

lidar com o tempo, sua passagem e as mudanças que advém desse fenômeno. Utilizamos as 

histórias como formas de organizar nossas experiências, sejam elas individuais (dilemas morais, 

razões para fazer algo ou não etc.) ou coletivas (mitos, fábulas, lendas etc.). Para Herman 

(2009), histórias são relatos de acontecimentos que afetaram um grupo de sujeitos em particular, 

levando em consideração as circunstâncias e consequências específicas em que esses 

acontecimentos se manifestaram e a forma particular que esses sujeitos experimentaram o 

acontecimento.	

 Consequentemente, um dos elementos básicos da manifestação narrativa, para Herman 

(2009), é a maneira como as histórias estão atreladas a determinado contexto discursivo ou 

ocasião particular. Nesse sentido, é muito improvável que a mesma história seja experimentada 

duas vezes, levando em consideração que o contexto de narração se modifica invariavelmente 

																																																								
1 Denomina-se enquanto game studies o campo de pesquisa e estudo sobre jogos. Essa nomenclatura surge em 
2001, junto com a primeira publicação científica da área, o Games Studies - the international journal of computer 
game research, atualmente em seu 14º volume. 
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a partir de novas circunstâncias de aparecimento do texto. Esse é o primeiro indício de que há, 

de fato, instâncias e condições para a fruição narrativa de forma emergente.	

 	
In other words, what constitutes a prototypical story is defined in a gradient, more-or-

less way, and emerges from the strategies on which people rely in their everyday 

narrative practices. (HERMAN, 2009, pos. 189)2	
  	

 Essa abordagem não é exclusiva dos narratologistas contemporâneos. Barthes, um dos 

autores mais citados no que diz respeito à teoria narratológica, já apontava para uma definição 

expandida da narrativa na década de 60, em seu texto “Introdução a análise estrutural das 

narrativas”. Para Barthes (1966), as histórias são algo comum a toda humanidade, estando 

presente em qualquer grupo social, étnico e em toda a história. Além disso, a narrativa também 

pode se apresentar a partir de qualquer forma de linguagem:	

	
Able to be carried by articulated language, spoken or written, fixed or moving images, 

gestures, and the ordered mixture of all these substances; narrative is present in myth, 

legend, fable, tale, novella, epic, history, tragedy, drama, comedy, mime, painting, 

stained glass windows, cinema, comics, news item, conversation. Moreover under this 

almost infinite diversity of forms, narrative is present in every age, in every place, in 

every society. (BARTHES, 1966)3	
	

Não é possível, portanto, a partir dessa perspectiva, categorizar de forma binária o que 

constitui ou não uma narrativa ou história, mas sim perceber como algumas manifestações 

textuais, independentemente de seu suporte enunciação, promovem o aparecimento de mais – 

ou menos – características dessa construção cognitiva, que Herman compreende enquanto 

narrativa, e que Ryan (2004) nomeia de “script narrativo”.	

Um texto, portanto, pode estar mais ou menos próximo da condição ideal que se percebe 

para a narrativa (“prototypical narrative”, para Heman), a depender das propriedades que 

possui. Qualquer texto pode, nesse contexto, aproximar-se ou afastar-se da “categoria mental” 

																																																								
2 Tradução nossa: Em outras palavras, o que constitui um protótipo de história é definido de forma fluida, para 
mais ou para menos, e emerge a partir das estratégias que os sujeitos utilizam nas suas práticas narrativas diárias.	
3 Tradução nossa: Capaz de ser veiculada através de diferentes matrizes de linguagem, imagens estáticas ou em 
movimento, gestos e a mistura de todas essas substâncias: a narrativa está presente em mitos, lendas, fábulas, 
contos, novelas, histórias, tragédias, dramas, comédias, mímicas, pinturas, vitrais, cinema, quadrinhos, notícias, 
conversas. Além dessa quase infinita diversidade de formas, a narrativa está presente em todas eras, espaços e 
sociedades.	
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narrativa e de outros gêneros textuais (descrição, argumentação etc.). É, portanto, crucial 

compreender a narrativa para além da sua forma, uso ou linguagem de materialização:	

	
(...) if narrative is a discourse that conveys a story, this is to say, a specific type of 

content, and if this discourse can be put to a variety of different uses, none of them 

constitutive of narrativity, then its definition should focus on story. As a mental 

representation, story is not tied to any particular medium, and it is independent of the 

distinction between fiction and nonfiction. A definition of narrative should therefore 

work for different media (though admittedly media do widely differ in their storytelling 

abilities), and it should not privilege literary forms. (RYAN, 2009, p. 40)4	
 	

Em Turner (1998) encontramos uma aspiração narrativa semelhante à de Herman. O 

autor, em sua obra “The Literary Mind”, coloca que o processo de construção de 

narrativas/histórias é um instrumento fundamental do pensamento, uma capacidade 

indispensável para a cognição humana. E, dessa maneira, observamos e percebemos os 

fenômenos, objetos, eventos e sujeitos ao nosso redor enquanto constituintes de um processo 

embrionário de produção narrativa. Esse pensamento é deveras interessante, principalmente por 

apontar que o processo de produção mental das narrativas é ininterrupto e, sobretudo, 

emergente. 	

Não somente aguardamos nosso sistema cognitivo ser arrebatado por determinado texto 

para entrarmos em contato com a narrativa, pelo contrário, construímos narrativas 

constantemente em nosso contato com o mundo. Narrativas, para Turner (1998), dependem de 

um processo ativo de estruturação, e realizamos essa operação constantemente. Dessa maneira: 

“It is impossible to us to look at the world and not see reportable stories distinguished from the 

background” (TURNER, 1998). 	

Goulemot (2001), em sua análise das práticas dos diferentes perfis de leitor, compreende 

a leitura – sendo este um fenômeno indissociável da narrativa – enquanto um processo de 

produção de sentido. Para o autor, ler é atribuir sentido, articular sequências. Divergindo da 

concepção canônica de leitura, para Goulemot (2001) ler não é buscar o sentido do texto 

conforme desejado pelo autor, ou seja, reconstituir o texto. Ler é constituir sentido, ou seja, “a 

leitura é uma revelação pontual de uma polissemia do texto literário” (GOULEMOT, 2001, 

																																																								
4Tradução nossa: Se a narrativa é um discurso que transmite uma história, ou seja, um tipo específico de conteúdo, 
a se esse discurso pode ser colocado em uso em diferentes situações, nenhuma destas constituinte de narratividade, 
então sua definição deve focar-se na história. Enquanto representação mental, uma história não está amarrada a 
nenhum meio em particular, e é independente da distinção entre ficção e não-ficção. Uma definição de narrativa 
deveria, portanto, funcionar para diferentes mídias, e não privilegiar a forma literária.	
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p.108). Ao ler realizamos, virtualmente, uma das potencialidades do texto, enquanto ambiente 

de polissemia. 	

Goulemot propõe, portanto, que é fundamental observar o leitor e a situação de leitura 

na análise da produção de sentido. A esses elementos ele se refere enquanto “fora-do-texto”. 

Somando o pensamento de Goulemot a Turner, compreendemos agora que não somente 

estamos atentos aos processos narrativos embrionários que brotam do cotidiano, mas que os 

utilizamos para produzir sentido, ou, como coloca Goulemot, constituir o texto a partir da 

revelação de um ponto da polissemia que nos cerca.	

	
(...) ler é fazer-se ler e dar-se a ler. Em outros termos, dar um sentido é falar sobre o 

que, talvez, não se chegue a dizer de outro modo e mais claramente. Portanto, seria 

permitir uma emergência daquilo que está escondido. Por outro lado, assim como a 

biblioteca trabalha o texto oferecido, o texto lido trabalha em compensação da própria 

biblioteca. A cada leitura, o que já foi lido muda de sentido, torna-se outro. É uma 

forma de troca. (GOULEMOT, 2001, p. 116)	
	

Essa abordagem, adotada tanto por Goulemot quanto por Herman e Turner, contudo, 

coloca uma questão em jogo: se compreendemos a narrativa enquanto um processo mental 

inerente ao ser humano e aceitamos que qualquer texto – ou acontecimento fora-do-texto – 

pode, potencialmente, apresentar características narrativas, como é possível avaliar o quão 

“narrativo” um texto ou acontecimento é?	

 Sobre esse questionamento, Ryan (2010) propõe uma “fórmula” básica para 

compreender a estrutura de uma narrativa: “Narrative meaning + semiotic encoding = 

narrative text” (RYAN, 2010, p.314). Embora simples, esse diagrama é revelador em diversos 

sentidos. Antes de mais nada, há aqui uma proposta clara de compreender que, de fato, boa 

parte do poder expressivo da narrativa (narrative meaning) encontra-se descolado de seu 

suporte material (semiotic encoding), ou seja, fora do texto. Esse significado, portanto, só pode 

estar no processo de constituição do leitor, a partir do momento em que este entra em contato 

com o texto narrativo (narrative text), através de determinado sistema de representação, ou 

através de algum acontecimento que desencadeie a produção narrativa de sentido, mesmo que 

de forma embrionária.	

 Compreender a narrativa, portanto, requer analisar não só sua apresentação material, a 

partir de uma codificação semiótica, mas também compreender de que maneira um artefato 

textual sugere seu caráter narrativo para o sujeito, para além da sua codificação. O foco da 

análise da narrativa, portanto, deve não só privilegiar a análise do texto – que pode ser, ou não, 
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narrativo – mas também observar as condições para que esse texto apresente sentido narrativo, 

ou, em outro termo, narratividade.	

 A presença de narratividade é, para Ryan (2004), o que de fato caracteriza uma 

narrativa. E, portanto, ao considerar as perspectivas acima, a existência de narratividade 

independe da codificação formal do pensamento. Enquanto um texto pode ser produzido 

deliberadamente para ser “narrativo”, o mesmo pode ou não possuir narratividade, ou seja, 

inspirar uma resposta de leitura e percepção narrativa na cognição do leitor. Enquanto isso, 

outros fenômenos não-textuais podem promover a dita narratividade. (RYAN, 2004, p. 9).	

 Nesse sentido, Ryan (2010) propõe diferenciar, de forma pragmática, o que a autora vai 

chamar de narrativas internas e externas. A narrativa externa é, precisamente, aquela que se 

apresenta codificada em signos materiais, ou seja, extrapola a mente do autor. 

Consequentemente, a narrativa interna é aquela que se apresenta apenas na mente e memória 

do sujeito. Enquanto a narrativa externa corresponde aos gêneros textuais canônicos que 

comumente temos acesso, a narrativa interna pode ser manifestar a partir de um relato oral, 

performance corporal etc.	

Herman propõe, a partir da linha de pensamento de Ryan, quatro elementos básicos a 

partir dos quais pode-se avaliar a produção de narratividade dos textos: a) contextualização; b) 

sequência de eventos; c) construção e desconstrução de mundos; e d) what it’s like5 (HERMAN, 

2009, pos. 284).	

 O primeiro item, contextualização, diz respeito à forma específica como determinado 

texto deve estar situado e ser interpretado em um contexto discursivo exclusivo ou numa 

ocasião particular de narração. Ora, compreendendo textos enquanto representações de 

linguagem, é preciso atentar para a forma característica como diferentes signos atuam em 

diferentes ambientes de significação. Uma manifestação narrativa contemporânea que coloca-

se enquanto um bom exemplo é o Universo Marvel Cinematográfico6. 	

A partir de 2008, com o lançamento do filme “Homem de Ferro”, a Marvel Studios, 

responsável pela produção do longa, resolveu desenvolver uma franquia midiática e universo 

compartilhado para todos os filmes de seus super-heróis, criando diversos crossovers7 e uma 

grande intertextualidade entre os produtos. Entrar em contato com um texto individual da 

franquia, portanto, requer do leitor uma contextualização do estado desse universo 

																																																								
5 Por conta da potencial perda de sentido na tradução da expressão original em inglês, vamos manter, neste trabalho, 
o termo original. A tradução mais próxima seria: “como é”	
6 Ou Marvel Cinematic Universe (MCU). Ver: https://pt.wikipedia.org/wiki/Universo_Marvel_Cinematográfico 
7 Crossover acontece quando dois ou mais personagens, que não habitam o mesmo ambiente inicial de ficção são 
colocados em contato, interagindo e compartilhando um espaço narrativo comum. 
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compartilhado, assim como estratégias de leitura específicas e domínio do vocabulário, termos, 

personagens, acontecimentos etc.	

Após a contextualização, para Herman (2009), o texto precisa proporcionar ao leitor 

pistas e deixas para que ele construa inferências sobre a estrutura do curso temporal da 

representação em particular, ou seja, é preciso que o leitor compreenda a estrutura específica 

na qual os eventos se desenvolvem na história. Ainda observando o MCU (Marvel Cinematic 

Universe), é possível perceber uma fina sintonia no desenvolvimento temporal da narrativa 

(Fig. 01), mesmo esta sendo composta de uma grande quantidade de produtos diferentes. É 

comum, nos diversos filmes, que eventos e/ou acontecimentos de filmes prévios sejam 

relembrados, contextualizando o sujeito sobre seu lugar na timeline.	

	

	
Fig. 01: Infográfico representando a temporalidade complexa do MCU	

	

Muitas vezes são utilizados recursos mais delicados, que fogem à estética padrão do 

flashback. Em um dos episódios da série para TV Marvel’s Agents of Shield, por exemplo, 

podemos notar uma criança que observa atentamente da calçada, a vitrine de uma loja que exibe 

brinquedos temáticos de “Os Vingadores”. Nesse momento o leitor é contextualizado, de 

imediato, da posição da série na linha de tempo do universo. Nesse caso, o episódio citado está 

situado após o filme “Os Vingadores” na timeline do MCU, mas antecede outros filmes, como 

“Homem de Ferro 3”	e “Capitão América 2: O Soldado Invernal”. Esse recurso, denominado 
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por Jenkins (2004) de micronarrativa, aparece constantemente no MCU, e será problematizado 

com mais detalhes à frente.	

Ainda sobre a sequencialidade, é importante destacar que:	

	
(…) narrative traces paths taken by particularized individuals faced with decision points 

at one or more temporal junctures in a storyworld; those paths lead to consequences 

that take shape against a larger backdrop in which other possible paths might have been 

pursued, but were not.' (HERMAN, 2009, pos. 348)8	
	

Aqui surge uma nova pista sobre como a construção narrativa pode ocorrer de forma 

emergente. Embora Herman (2009) não cite explicitamente, pode-se inferir que, ao conceber a 

sequencialidade enquanto um campo de possibilidades, é possível compreender que o processo 

cognitivo de construção dessa sequencialidade – a junção lógica entre as pistas do texto – 

admite diferentes forma de fechamento, ou seja, finalização de um texto. Embora boa parte dos 

textos narrativos não possua essa finalização, isso não impede que o mesmo aconteça na 

construção cognitiva do leitor, perspectiva muito próxima à questão da polissemia do texto 

literário proposta por Goulemot (2001). Como veremos mais à frente, esse ponto é crucial para 

a discussão entre “narração” e “simulação”, proposta por Gonzalo Frasca, dentro da discussão 

da narratologia aplicada a games.	

 Dando continuidade às condições de Herman (2009), a sequência de eventos também 

precisa introduzir algum contexto problemático, envolvendo agentes humanos (ou com 

comportamento humanoide) que coloque o universo representado em desequilíbrio, seja esse 

universo real, ficcional, fantástico, dentre outros. Essa afirmação pressupõe uma estrutura 

textual que, inicialmente, apresente o espaço da narrativa em estado de equilíbrio, seguido da 

problemática supracitada e concluindo com uma retomada ao equilíbrio, mesmo que diferente 

do estado inicial.	

 Nesse sentido, Herman dialoga com Bruner (1991), que propõe a dialética da 

“canonicidade e violação” para problematizar o nível de tellability de uma história, ou seja, a 

relevância daquela história dentro de seu contexto de manifestação. Para o autor, uma história 

só vale a pena ser contada se esta for sobre algum processo de violação, desvio ou quebra da 

legitimação de um script textual canônico. Herman (2009) avança, fornecendo uma nova pista: 	

																																																								
8Tradução nossa: (…) A narrativa traça caminhos escolhidos por indivíduos singulares deparados com pontos de 
decisão em uma ou mais conjuntura temporal em um universo ficcional. Esses caminhos levam a consequências 
que tomam forma em um cenário mais amplo, no qual outros possíveis caminhos poderiam ter sido perseguidos, 
mas não foram.	
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More than this, narrative is a cognitive and communicative strategy for navigating the 

gap, in everyday experience, between what was expected and what actually takes place. 

(HERMAN, 2009, pos. 368-369)9	
	

Ora, se a narrativa se coloca nesse jogo de violação, entre o que está posto e o que pode 

vir a ser, como não admitir que essa estratégia possibilita um comportamento emergente, tanto 

do texto quanto do leitor?	

  Por fim, o texto narrativo também precisa proporcionar para o leitor a experiência de 

viver nesse universo em fluxo, destacando de que maneira o desequilíbrio presente no universo 

narrativo afeta de forma expressiva aqueles que povoam o espaço narrativo. Para Herman 

(2009), a raiz de qualquer narrativa está na forma como ela representa a experiência desses 

agentes num espaço – em curso – que os cerca.	

 Assim como os outros elementos, esse espaço narrativo também se apresenta enquanto 

um conjunto de representações mentais, representações estas que permitem ao leitor construir 

suas inferências sobre o universo, assim como modelos mentais dos personagens, eventos, 

acontecimentos, cenários etc (HERMAN, 2009). Para além de um artefato semiótico, uma 

história pode existir na mente do sujeito independente das formas de representação que 

determinada mídia emprega ou privilegia.	

 Além das categorias de Herman, também é possível encontrar, em outros autores, o 

mesmo esforço em compreender a narrativa como algo além do texto. Ryan (2004; 2009; 2010), 

por exemplo, trabalha nesse sentido. A autora, dialogando de forma expressiva com as teorias 

propostas por Herman, coloca que, para apresentar narratividade, essa construção cognitiva (ou 

imagem mental), que pode ou não ser um texto formal, deve: a) criar um mundo e o povoar 

com objetos e personagens; b) esse mundo deve passar por mudanças causadas por eventos não 

habituais, consequentemente criando uma dimensão temporal e colocando o mundo 

representado num determinado tempo histórico em curso; c) por fim, o texto deve permitir a 

reconstrução de uma rede interpretativa de metas, planos, relações causais e motivações 

psicológicas que cercam os eventos narrados (RYAN, 2004, p. 09).	

 Partindo desses três parâmetros básicos, Ryan (2010) propõe quatro dimensões gerais 

que organizam e detalham as condições para a emergência de narratividade: a) dimensão 

espacial; b) dimensão temporal; c) dimensão mental; d) dimensão formal e pragmática.	

																																																								
9Tradução nossa: Para além disso, a narrativa é uma estratégica cognitiva e comunicacional para navegar, na 
experiência cotidiana, na fenda que existe entre o que é esperado e o que ocorre de fato.	
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 No que diz respeito à dimensão espacial, Ryan (2010) observa que uma narrativa precisa 

ser sobre um determinado mundo, povoado por agentes individuais, ou seja, possuir 

personagens e um cenário contextualizado. Essa restrição evita que a narrativa trate de 

elementos gerais ou abstratos, tornando-a mais próxima de uma experiência humana. Ora, se, 

como vimos anteriormente, a narrativa é uma ferramenta humana para compreensão dos 

fenômenos do mundo, um texto narrativo deve apresentar, em determinada medida, um modus 

operandi semelhante ao que se observa no cotidiano.	

 Essa primeira condição dialoga com a necessidade de “contextualização” que a narrativa 

requer, conforme Herman (2009). Embora Ryan esteja mais preocupada com a representação 

do universo ficcional do que Herman, não é possível dissociar a forma de apresentação do 

mundo narrativo do contexto discursivo do texto. 	

 A dimensão temporal diz respeito às duas condições específicas. O mundo representado 

pela narrativa precisa estar situado em determinado período no tempo e passar por mudanças 

significas, e essas mudanças devem ser causadas por eventos não cotidianos, ou seja, 

extraordinários. Essas condições colocam os acontecimentos que propiciam a narrativa além 

dos eventos do dia-a-dia e também evitam a pura descrição de um mundo estático. 	

 Dando continuidade à sequência, temos a dimensão mental. Nesta, Ryan (2010) propõe 

que os participantes nos eventos que se desenrolam no universo narrativo devem ser agentes 

inteligentes, que possuam reações emocionais e mentais aos acontecimentos. Além disso, 

alguns dos eventos que se desenrolam precisam ser causados de forma intencional pelos 

respectivos agentes. Com isso, Ryan enfatiza o papel humano dentro da narrativa. A narrativa, 

na dimensão mental, depende de forma intrínseca da maneira como os agentes agem, reagem, 

são impactados pelos acontecimentos etc. 	

 Assim como Herman (2009) propõe a necessidade de desequilíbrio do universo 

ficcional, Ryan compreende, de forma similar, que os fenômenos que causam o desiquilíbrio 

podem – e, caso deseje-se alcançar narratividade, devem – gerar conflitos, reações e emoções 

naqueles envolvidos. A narrativa, assim como a experiência humana deve, portanto, ser 

marcada por momentos de tensão, violações, altos e baixos no contexto que busca representar.	

 Por fim, Ryan lista três condições que compõem a dimensão formal e pragmática. Em 

primeiro lugar, a necessidade de relações causais e fechamento na sequência de eventos 

apresentada pelo texto. Segundo, pelo menos uma parte dos eventos descritos ou simulados 

devem, objetivamente, acontecer no universo narrativo representado. E, por fim, a narrativa 

deve comunicar algo significativo para os leitores.	
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 Com essas condições, Ryan nos indica que a narratividade requer consistência na lógica 

sobre a qual os acontecimentos são regidos, estando estes presentes – pelo menos em parte – 

dentro do universo ficcional em questão, essa condição em especial relaciona-se de forma clara 

com os parâmetros de sequencialidade, com o processo de construção e desconstrução de 

mundos e what it’s like de Herman (2009). Além disso, esses acontecimentos devem apresentar 

um determinado fechamento e, consequentemente, expressar algo significativo para o leitor. 	

Esse último ponto, em particular, é bastante controverso. Como é possível determinar 

se uma histórica comunica, ou não, algo relevante? Associando essa propriedade à necessidade 

de contextualização discursiva, proposta por Herman (2009), conseguimos ter uma clareza 

maior sobre qual determinado conteúdo narrativo (narrative meaning) pode gerar uma 

experiência significativa para determinada audiência, quando esta entra em contato com o texto 

narrativo (narrative text) sobre determinado suporte midiático (semiotic encoding).	

 Compreendemos, portanto, a narrativa enquanto um fenômeno ativo de atualização 

virtual sobre determinada polissemia. Como um construto mental, ou seja, uma resposta 

cognitiva e intelectual dos sujeitos a determinados textos – deliberadamente codificados – ou 

mesmo a algum acontecimento do cotidiano. Para tanto, esse construto precisa, 

necessariamente, apresentar condições para a manifestação de narratividade: aquilo que 

caracteriza, para o sujeito, algo enquanto uma narrativa. Essas condições problematizadas tanto 

por Ryan (2010) quanto Herman (2009) estão presentes no texto e no leitor. Com essa 

compreensão em vista, cabe agora observar o que, de fato, caracteriza uma narrativa emergente, 

assim como que tipo de particularidade o processo de construção narrativa enfrenta quando 

materializada em meios digitais, em particular jogos eletrônicos. Meios estes que privilegiam a 

emergência de forma inerente.	

 	

1.2 SOBRE NARRATIVAS EMERGENTES,	SIMULAÇÃO	E JOGOS ELETRÔNICOS	

	

 Ao observar a perspectiva de estudo dos narratologistas contemporâneos fica clara a 

inclinação em compreender a experiência narrativa enquanto uma prática emergente, seja qual 

for seu suporte midiático de enunciação ou linguagem de representação. Performances orais, 

romances literários ou jogos online, produtos narrativos manifestam – em maior ou menor grau 

– comportamento emergente per se, este presente tanto dentro quanto fora do texto, como vimos 

previamente.	

 Nos meios computacionais (games, literatura digital, vídeos interativos etc.), contudo, 

percebe-se claramente um maior grau de apresentação emergente da narrativa, em particular 
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nos jogos eletrônicos. Para o gamer, aquele sujeito que estabelece contato com os jogos 

enquanto artefatos culturais, essa percepção é tácita, parte inerente de sua experiência com o 

jogo. Consequentemente, o jogador espera que os jogos se comportem dessa forma e não como 

livros ou filmes. Entretanto, o que nos intriga neste trabalho é a forma específica como os games 

amplificam as possibilidades emergentes da narrativa, experimentadas diariamente – e 

historicamente – pelos jogadores. 	

Cabe, portanto, observar mais profundamente o que se compreende enquanto narrativa 

emergente, tendo os games como objeto particular de estudo. Os ambientes computacionais 

enquanto espaços de manifestação narrativa têm, ao longo do seu tempo de existência, intrigado 

diversos pesquisadores, particularmente interessados em investigar a agência desses ambientes 

sobre o texto e as novas possibilidades advindas desse fenômeno.	

Nick Montfort (2007), por exemplo, ressalta a habilidade que os computadores possuem 

de combinar o ato da “narração” com a “simulação”. Para ele, os produtos narrativos 

computacionais possibilitam a representação de eventos narrativos de forma canônica, ou seja, 

textos deliberadamente narrativos (RYAN, 2004) em diversas linguagens, a partir da 

“narração”, assim como permitem a “simulação” desses eventos com base em um sistema de 

regras que rege o universo ficcional.	

A canonicidade narrativa, para Montfort, apresenta-se em recursos narrativos comuns 

em jogos eletrônicos, como cutscenes10, cenas cinematográficas, textos que surgem na tela para 

contextualizar o jogador etc. Nesses casos, o jogador experimenta a narrativa do game a partir 

de um processo de leitura tradicional, pois o ambiente computacional atua, nesta situação 

específica, para simular formas de linguagem como o romance, o cinema etc.	

Por outro lado, sabemos que os ambientes computacionais, em particular os games, 

configuram-se em um espaço de interação direta do jogador com o sistema. Nesse sentido, o 

jogador não só experimenta a narrativa a partir dos fragmentos narrativos “canônicos” que o 

jogo apresenta, mas também através da simulação gerada por sua interferência no sistema, 

representado enquanto um universo ficcional regido por regras.	

Essa dualidade, ou melhor, essa complementaridade – levando em conta que as duas 

propriedades não se excluem – está presente em boa parte dos jogos eletrônicos. Em Dragon 

Age: Inquisition (2014), produzido pela BioWare, por exemplo, é possível observar de forma 

																																																								
10 Cutscenes são sequências presentes em games nas quais o jogador somente observa, com pouco ou nenhum 
controle, o desenrolar de algum fato. Nesse momento a jogabilidade é normalmente interrompida para a exibição 
de um trecho animado. Normalmente o recurso é utilizado como mecanismo para apresentar novos eventos na 
história do jogo. Ver: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cutscene 
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bastante clara a interação entre ambos os polos. Ao avançar durante o jogo, o gamer é abordado 

constantemente por cenas cinematográficas que narram os acontecimentos decorridos. Nesse 

momento, o jogador é um espectador, ele observa, sem capacidade de agir, o que acontece na 

tela, consumindo conteúdo pré-programado pela equipe de desenvolvimento do jogo. 	

Porém, o jogo funciona de forma majoritária enquanto um ambiente de simulação. Ao 

navegar pelo universo ficcional de Thedas, o jogador depara-se constantemente com outros 

personagens da trama, inimigos, batalhas, cenários, artefatos, masmorras, fragmentos textuais, 

pinturas, vitrais, estátuas etc. Todo esse conteúdo enriquece, durante a experiência do jogador, 

tanto sua sensação de pertencimento quanto a fruição narrativa. 	

É interessante observar, porém, as relações entre os dois polos. Segundo a BioWare, é 

possível concluir a narrativa principal do jogo em cerca de 12h. Contudo, a maioria dos 

jogadores imersos no universo de Dragon Age apresentam um tempo de jogo muito maior, 

chegando a 60h ou mais. Essa evidência mostra, de forma bastante categórica, que a experiência 

narrativa vai muito além, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, dos fragmentos 

textuais tradicionais apresentados pelo jogo. O computador permite, como nenhuma outra mídia 

antes dele, que o sujeito aja sobre um universo governado por regras, e que suas ações 

influenciem a forma de funcionamento do sistema e ofereçam feedback imediato e expressivo 

ao jogador. Montfort relata um processo semelhante no game Ms. Pac-man:	

	
People do not appreciate Ms. Pac-Man simply as a reading or viewing experience. They 

enjoy playing it – or, to use terms that are not restricted to games, they enjoy interacting 

with it and operating it. At the same time, even Ms. Pac-Man  is an expressive digital 

system which suggests a narrative (however unimportant this narrative might be to the 

player’s experience of this particular game) through its system of rules, through the 

signs that are associated with different elements of the game, and through cut scenes – 

the three animated mini-movies that appear between levels, and that portray some 

romantic encounters between Pac-Man and Ms. Pac-Man. (MONTFORT, 2007, p. 

175)11	
 	

																																																								
11 Tradução nossa: As pessoas não apreciam Ms. Pac-Man simplesmente enquanto uma experiência de leitura. Elas 
gostam de jogar, ou, para utilizar termos que não estão restritos aos jogos, as pessoas gostam de interagir com o 
jogo, operá-lo. Ao mesmo tempo, mesmo Ms. Pac-man apresenta-se enquanto um Sistema digital expressivo que 
sugere uma narrativa (mesmo que essa narrativa seja pouco importante para a experiência do jogador com o jogo 
em questão) a partir de seu Sistema de regras, a partir dos signos associados a diferentes elementos do jogo e 
através das cutscenes – as três cenas animadas que aparecem entre as fases, que apresentam encontros românticos 
entre Pac-man e Ms. Pac-man.	
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Nesse sentido, interagir com um game, em particular aqueles que se preocupam com o 

desenvolvimento do artefato enquanto narrativa, é “interagir com e dentro de um universo de 

representação, um espaço de possibilidades com dimensões narrativas” (Salen & Zimmerman, 

2004, p. 100). A linha de pensamento de Salen & Zimmerman dialoga com Goulemot nesse 

sentido. Entretanto, no ambiente computacional é possível experimentar de forma muito mais 

intensa a virtualização da polissemia proposta por Goulemot.	

 Murray (2001) nos ajuda a compreender melhor como as capacidades do computador 

podem ampliar a narrativa e, consequentemente, seu grau de narratividade. Para a autora, o 

ambiente computacional apresenta quatro propriedades essenciais que trabalham a favor da 

produção de narratividade. O ambiente digital é, portanto: a) procedimental; b) participativo; c) 

espacial e; d) enciclopédico (Murray, 2001, p. 78).	

 A procedimentalidade é o que caracteriza, antes de mais nada, os ambientes digitais. 

Trata-se da capacidade que os computadores têm de executar regras. Computadores são grandes 

motores, seu poder de simular cenários complexos vem, exatamente, da forma procedimental 

como atua. A partir da interação do usuário, o computador reage, provendo ao interator uma 

resposta comportamental com base nas regras do sistema. 	

 Quando as regras do sistema são bem construídas, independentemente do seu nível de 

complexidade, e fazem sentido dentro do universo representado, é muito provável que o jogador 

venha a vivenciar uma experiência agradável com o jogo. Essa é a questão problematizada por 

Montfort (2007) ao citar o game Ms. Pac-man: jogadores desejam interagir com sistemas que 

produzem sentido dentro de seu próprio mundo.	

 É graças à procedimentalidade que é possível realizar de forma mais contundente o que 

Herman (2009) coloca enquanto what it’s like. Ao possibilitar a simulação de regras complexas 

para representar um universo em movimento, a capacidade procedimental do computador 

permite, aos interatores, experimentar a vida dentro daquele ambiente e, para além disso, 

contribuir para sua transformação conforme a próxima propriedade indica.	

 Jesper Juul, um dos mais renomados pesquisadores da corrente dos ludologistas, 

enfatiza a importância do sistema de regras dentro dos games. Para ele, a existência do sistema 

de regras possibilita que o game tenha limitações e affordances. Embora as limitações impostas 

pelas regras reduzam a quantidade de ações permitidas aos jogadores, elas também trabalham 

para adicionar significado à interação. Delimitar a capacidade de ação do jogador colabora para 

engrandecer o significado das ações que ele pode, de fato, realizar. As regras, advindas da 

capacidade procedimental dos computadores, conferem estrutura aos jogos (JUUL, 2005, pos. 

638)	
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Um bom exemplo da atuação da procedimentalidade é o sistema Nemesis, presente no 

game Middle-earth: Shadow of Mordor, desenvolvido em 2014 pela Monolith Productions. Ao 

longo do game, o jogador, ao controlar Talion, um guerreiro em busca de justiça, depara-se e 

enfrenta diversos generais inimigos, os Uruks (fig. 02). Cada um desses comandantes é gerado 

de forma única, com diferentes formas de representação (visual), falas, habilidades, 

comportamentos etc. Todos possuem personalidades únicas (embora muitos deles 

compartilhem alguns aspectos, como estilo de armadura, detalhes de fala etc.), geradas de forma 

independente pelo sistema computacional. 	

Com base numa série de parâmetros o computador calcula diferentes possibilidades para 

o surgimento desses inimigos, de maneira que todos agem de forma coerente em relação ao 

ambiente ficcional. Em nenhuma circunstância, um general Uruk será bondoso com Talion. Ele 

pode – e deve – utilizar técnicas e poderes diferentes conforme o sistema delimita, mas há, por 

parte do jogador, uma expectativa de que o personagem se comporte como um inimigo.	

	

	
Fig.02: Algumas possibilidades do sistema Nemesis	

	

 A propriedade da participação acompanha, de forma próxima, a procedimentalidade. 

Não adianta um ambiente computacional ser modelado de forma notável, para exibir um 

comportamento crível, caso o sujeito não seja possível de interagir de forma significativa. Os 

computadores reagem à agência dos interatores, em alguns casos de forma mais expressiva do 

que outros. Entretanto, independente do nível de impacto das ações do usuário sobre o sistema, 

qualquer ambiente participativo já convida os sujeitos para colaborar. Se Turner (1998) afirma 
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que observamos nossos arredores com um olhar ativo para a construção narrativa embrionária, 

nos ambientes computacionais essa afirmação se expande, tendo em vista que o usuário pode 

agir sobre os eventos de forma ativa e criativa, saindo da dimensão da potencialidade para a 

dimensão da ação.	

 Ainda sobre o sistema Nemesis, além da geração procedimental dos inimigos, ainda há 

uma resposta, por parte do sistema, à interação desses agentes com Talion, personagem 

controlado pelo jogador. Os personagens gerados via Nemesis vão sempre lembrar do jogador, 

carregar cicatrizes e lembrar as derrotas passadas que Talion pode ter sofrido em suas mãos. 

Nesse sentido, há no jogador um sentimento muito poderoso de participação, levando em 

consideração que este percebe valor nas suas ações sobre o universo narrativo.	

 Ambientes digitais também são espaciais. Ao declarar isso, Murray (2001) nos indica 

que, embora os suportes midiáticos não-digitais possam criar a noção de espaço através da 

representação, os computadores permitem que o sujeito circule e navegue pelo espaço da 

narrativa. Embora boa parte dos games utilizem de forma ampla essa capacidade, por 

representarem universos ficcionais geográficos que se assemelham ao mundo “real”, a 

possibilidade espacial independe da sensação de movimento físico. Navegar, aqui, é 

compreender de que maneira nos situamos no ambiente digital ao longo da passagem do tempo, 

seja num universo de fantasia medieval ou simplesmente num hipertexto desprovido de matéria 

visual.	

 Por fim, mas não menos importante, Murray (2001) caracteriza os ambientes 

computacionais enquanto enciclopédicos. Essa propriedade advém da capacidade dos 

computadores de armazenamento de dados, muito superior a qualquer outro suporte midiático 

que os precede. Consequentemente, há nos leitores uma grande expectativa sobre a vastidão das 

representações simulados pelo computador, simulações essas geradas através da 

procedimentalidade do sistema. Os usuários esperam, de forma geral, que as representações 

narrativas no ambiente digital apresentem complexidade de detalhes, que o universo ficcional 

lá representado seja abrangente o suficiente para que a sensação de pertencer a esse mundo se 

mantenha firme durante toda a experiência. 	

 Juntas, essas propriedades correspondem às sensações de interatividade e imersão que 

os usuários experimentam ao entrar em contato com produtos midiáticos provenientes do 

ambiente digital. São essas propriedades que permitem que a experiência narrativa em games 

vá além da mera apreensão de fragmentos narrativos já inseridos no game. A partir do ambiente 

digital, a narrativa encontra a capacidade de simulação do computador e maximiza seu potencial 

de emergência.	
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 Para Salen & Zimmerman (2004), é exatamente na dinamicidade e complexidade 

emergente dos ambientes de simulação que está o segredo para compreender as experiências 

narrativas que os jogos proporcionam. Segundo os autores, que também atuam enquanto game 

designers, é possível compreender os componentes narrativos de um jogo através de duas 

categorias: as narrativas incorporadas e as narrativas emergentes. Os elementos incorporados 

dizem respeito aos fragmentos textuais escritos deliberadamente para cumprir uma função 

narrativa, enquanto os emergentes são individuais, surgem da interação dos jogadores com o 

game em determinada sessão de jogo.	

 Neitzel (2014) parece concordar com a abordagem de Salen & Zimmerman. Para a 

autora, mesmo que a história central (plot) somente avance a partir da interação com elementos 

narrativos incorporados, a produção de narratividade dos games não está restrita a esse polo. 

Neste sentido, as playscenes, elementos emergentes que surgem durante o gameplay, possuem 

tanta importância para o jogo quanto elementos incorporados, como as cutscenes. 	

São as playscenes que trabalham para relacionar e dar sentido aos elementos 

apresentados nas cutscenes: “The construction of meaning necessary for a story thus takes 

place in the playscenes” (NEITZEL, 2014). A produção de sentido da história pode emergir da 

interpretação do player sobre o game, mas, ressalta Neitzel, as possibilidades para que essa 

interpretação ocorra estão contidas no sistema de regras desenvolvido pelo game designer.	

Esse processo é caracterizado por Murray (2001) enquanto autoria procedimental. Para 

a autora, qualquer história mediada por games ou outros artefatos computacionais, ao 

possibilitar uma grande quantidade de escolhas e possibilidades narrativas para o jogador, seria 

demasiada densa e confusa para ser escrita. A solução, nesse caso, é a escrita procedimental, 

ou seja, “especificar não apenas os acontecimentos do enredo, mas também as regras sob as 

quais esses eventos ocorrerão” (MURRAY, 2001, p. 179).	

Ao interagir com o sistema, o jogador ocupa, portanto, dois espaços. Um espaço é 

externo, enquanto espectador das ações que se desenvolvem no jogo em tempo real. Outro é 

interno, enquanto participante do universo ficcional como jogador ativo. Para Neitzel (2014), 

isso permite que o jogo proporcione ao jogador não só um ponto de vista sobre a história, mas 

também um ponto de ação.	

 Retomando à questão das narrativas incorporadas, estas correspondem ao que Montfort 

(2007) compreende enquanto o ato de “narração”, ou seja, são os fragmentos textuais 

deliberadamente escritos e programados pelos responsáveis pelo desenvolvimento do jogo. 

Essa narrativa existe muito antes da interação do jogador com o game, são unidades fixas de 

conteúdo predeterminado pelos desenvolvedores. Para os autores, esses elementos são 
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projetados para gerar motivação no jogador, assim como para situá-lo no universo narrativo e 

oferecer o contexto discursivo necessário para a agência posterior:	

	
(...) sem o enredo pré-gerado, o jogo seria como uma busca abstrata do próximo item. 

A narrativa incorporada também fornece o arco dramático principal para o jogo, 

estruturando a interação de um jogador e o movimento por meio do mundo do jogo de 

forma significativa. Os elementos narrativos incorporados tendem a lembrar os tipos 

de experiência narrativa que a mídia linear fornece (SALEN & ZIMMERMAN, 2004, 

p. 105)	
 	

 A segunda categoria, que mais nos interessa, corresponde à narrativa emergente. Esta 

surge através da interação entre o sujeito e o sistema de regras que regem o jogo, ou seja, a 

partir da simulação possibilitada pela procedimentalidade dos ambientes computacionais. Tais 

elementos despontam somente a partir da interação do usuário com o sistema, muitas vezes de 

forma única e inesperada, particularizando a partida do jogador e fechando, de determinada 

medida, um possível caminho na polissemia do game.	

 A cada ação do usuário um novo passo na construção da sequencialidade e do mundo 

narrativo é dado, dando origem a novas composições narrativas que emergem da interação com 

o ambiente simulado. Ser derrotado por um dos capitães no sistema Nemesis de Shadow of 

Mordor, por exemplo, desencadeia uma série de outros eventos, como a sucessão no ranking 

do exército de Mordor, novas habilidades para o capitão vencedor, a memória no capitão de 

como ele derrotou o jogador etc. 	

Uma futura interação com o mesmo capitão será contextualizada pela sua fala, 

desmoralizando o protagonista por sua derrota posterior, assim como por cicatrizes que o 

jogador possa ter deixado no capitão durante a batalha. De qualquer maneira, uma simples 

batalha pode dar origem a novos padrões narrativos emergentes e particulares de cada player 

ao longo do jogo. 	

 É muito comum a presença das duas categorias narrativas na grande maioria dos jogos, 

principalmente graças ao avanço das capacidades gráficas dos videogames e computadores, 

permitindo elementos visuais cada vez mais realistas e cinematográficos, que acabam 

privilegiando os elementos incorporados. 	

	
Ora, seria viável haver um jogo onde a vitória, derrota, punições e bonificações já 

estivessem determinadas? Pensamos que a resposta seja evidentemente negativa. 

Naturalmente, cenários em que os jogos não apresentem cenários de vitória, ou derrota, 
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ou mesmo recompensas e punições, embora menos frequentes são perfeitamente 

plausíveis. O que não parece possível pois, é que os jogos repitam a literatura e 

apresentem um final unívoco previamente aliado à uma narrativa também pré-

constituída. (AMARAL, 2013, p. 3)	
	

Embora grande parte dos jogadores, casuais ou assíduos, compreenda a experiência 

narrativa no game a partir somente dos elementos narrativos incorporados12, tem se tornado 

cada vez mais comum, por parte dos desenvolvedores, empregar as duas estratégias de forma 

fluida nas suas produções.	

 Sobre a emergência, Juul (2005) acrescenta que esse comportamento advém de práticas 

de jogo que o game designer não previu, distinguindo, inclusive, entre um comportamento 

emergente desejado e não-desejado. A primeira categoria gera experiências de jogo que 

contribuem com a manutenção do estado de imersão, enquanto a segunda leva a uma 

experiência de jogo menos agradável, muitas vezes baseada em artifícios que expõe falhas e 

problemas no sistema do jogo. Mesmo que essa diferenciação ofereça um bom parâmetro de 

análise para as práticas dos jogadores, pode-se facilmente questionar o que define uma partida 

enquanto agradável ou não.	

 Independentemente dessa questão, a presença da emergência permite que os jogadores 

imprimam um nível maior de expressão pessoal sobre qualquer jogo. Eles podem, dessa 

maneira, enfrentar os desafios apresentados pelo sistema utilizando quaisquer estratégias que 

preferirem, comportamento este que também ocorre no processo de produção narrativa (JUUL, 

2005, pos. 837).	

 Além da diferenciação entre o comportamento emergente desejado ou não, Juul também 

propõe em seu texto outras diferentes variações da emergência em games, dentre as quais 

destacamos a emergência enquanto variação e enquanto surpresa ou novidade (JUUL, 2005, 

pos. 871).	

 A emergência enquanto variação corresponde às diferentes possibilidades de 

manifestação que as regras do jogo permitem. Neste caso, a emergência ainda pode ser 

controlada, em determinada medida, pelo game designer. Esse tipo de emergência está presente 

em grande parte dos games, tendo em vista que surge da simples interação entre o jogador e as 

																																																								
12 Possivelmente, graças ao domínio histórico dos suportes midiáticos narrativos canônicos enquanto produtos de 
entretenimento. Contudo, cabe ressaltar que os games, hoje, correspondem à indústria mais lucrativa do campo do 
entretenimento, acima, inclusive, do cinema. Essa mudança pode, num futuro próximo, alterar a percepção dos 
jogadores – e da sociedade – sobre o que é experimentar uma história. Como coloca Frasca (2003), os games são 
a primeira mídia baseada em simulação que esteve disponível para as massas. 
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regras. Embora o game designer não possa prever todo os resultados possíveis da interação, ele 

pode controlar e/ou definir um leque de resultados para determinadas categorias de interação. 	

Em Shadow of Mordor, por exemplo, é possível eliminar os inimigos de diversas formas 

possíveis. O game designer não pode prever a estratégia que o jogador utilizará.  Contudo, ele 

é responsável por modelar o sistema que, por si só, oferece ao jogador diferentes possibilidades. 

Neste caso em particular, diversas armas, habilidades de personagem, objetos do cenário e 

outros elementos que podem auxiliar o usuário na missão enfrentada. O enfrentamento e 

estratégia de ação permanecem em poder do jogador e, portanto, continuam no campo da 

emergência, mesmo que controlada em parte pelo game designer.	

 Podemos conceber as práticas emergentes também enquanto surpresa ou novidade, ou 

seja, quando as regras e elementos do jogo são combinadas de maneira completamente 

inesperada e nunca antes vista, surpreendendo tanto o jogador quanto o game designer. Apesar 

de muitas vezes a surpresa surgir somente da combinação inédita de regras do sistema, em 

outros casos os jogadores aproveitam-se de falhas ou erros presentes no jogo. Em determinada 

medida, a emergência enquanto surpresa pode prejudicar o estado de imersão, tendo em vista 

que essas situações tendem a expor fragilidades no sistema, ou mesmo tornar o mecanismo de 

regras mais visível para o interator.	

 Normalmente, no campo dos games, essas falhas no sistema de regras são chamadas de 

bugs ou glitchs e, historicamente, são aproveitadas pelos gamers para tirar vantagem sobre o 

sistema. No jogo de corrida Mario Kart 64, lançado pela Nintendo para o console Nintendo 64 

em 1996, há uma série de bugs na composição das pistas, permitindo que os jogadores 

aproveitem atalhos que não foram programados legitimamente pelos desenvolvedores. Um 

deles, na pista Wario Stadium (fig. 03), permite que o jogador termine a corrida em menos de 

20 segundos, quando o normal seria por volta de 3 a 5 minutos.	
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Fig. 03: Exemplo de bug em Mario Kart 64	

	

 Assim como Salen & Zimmerman, Juul também advoga por um equilíbrio no nível de 

emergência presente nos games. Da mesma forma que um game pode inspirar comportamento 

emergente no jogador, a partir do que foi discutido acima, o autor também aponta que os jogos 

podem – e devem – trabalhar com a lógica da progressão. Jogos que privilegiam a progressão 

(muitas vezes em detrimento da emergência) são caracterizados pela forma como o game 

designer determina, de forma explícita, os caminhos que o jogador deverá seguir para progredir, 

tanto no jogo em si quanto em sua narrativa (JUUL, 2005, pos. 614).	

 Nos jogos de progressão o jogador deve realizar ações corretas e muito específicas para 

que possa avançar no jogo. Caso desvie desse propósito, o jogo termina. Nesse caso em 

particular é muito mais comum encontrar mais formas de falhar do que de vencer sobre o 

sistema do jogo. Para vencer é preciso superar obstáculos específicos, que normalmente 

possuem um alto nível de dificuldade. Jogos de progressão são, comumente, mais apreciados 

por jogadores que buscam um grande desafio, e não uma exploração criativa do universo 

narrativo do game.	

 Da mesma maneira que, para Salen & Zimmerman (2004), os jogos apresentam tanto 

elementos narrativos incorporados quanto emergentes, em sua maioria estes também 

apresentam características de emergência e progressão no gameplay. Embora seja possível 

perceber, em uma análise individual, como cada jogo privilegia um dos polos, é corriqueiro 

encontrar a presença de ambos:	
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A linguagem narrativa dos jogos nem sempre se encaixa exclusivamente em um dos 

dois polos discutidos anteriormente. Nesses casos, o jogo acaba por se localizar em um 

ambiente híbrido, tendo a proposta de uma construção narrativa que se encontra em um 

meio caminho da classificação utilizada, carregando propriedades pré-determinadas e 

emergentes ao mesmo, ou em instâncias diferentes, porém ambas formando aquele 

ambiente jogável. (ALBIERO, 2013, p. 120)	
 	

 Essa relação dialética entre o que é narrado e o que é simulado, aparenta ser o grande 

dilema das narrativas no universo dos games, inclusive no que tange a produção de 

narratividade. Entretanto, a interação entre os dois polos (elementos emergentes/simulação x 

narração/progressão/elementos incorporados), embora seja defendida pelas teorias já 

delineadas acima, também apresenta controvérsias. Frasca (2003), por exemplo, aponta que é 

preciso atentar para as diferenças presentes na produção de sentido advinda do campo da 

representação (ou narração) para a produção de sentido facilitada pela simulação.	

 A simulação, para Frasca, está centrada na modelagem de comportamentos. Dialoga de 

forma muito próxima com a capacidade procedimental proposta por Murray (2001). Um 

ambiente simulado, portanto, não só resguarda características representacionais daquilo que ele 

simula, mas também modela seus comportamentos a partir de determinado estímulo externo, 

normalmente proveniente do jogador. 	

Enquanto através da trilogia cinematográfica de Senhor dos Anéis o leitor pode ter 

contato com uma série de características representacionais do universo narrativo, ele não pode 

experimentá-lo nem influenciar no processo de construção do mundo em fluxo. Em Shadow of 

Mordor, contudo, o leitor pode, para além da fruição dos elementos narrativos incorporados, 

estimular o universo a agir conforme sua vontade, performatizando ações que possuem 

repercussões políticas, militares e dramáticas dentro do contexto discursivo. 	

Nos livros e filmes de Senhor dos Anéis o leitor pode somente inferir como aquele 

universo funciona, graças às limitações que o suporte midiático impõe. Nos games, o leitor 

pode, de fato, colocar a prova o modelo mental concebido daquele universo através das 

ferramentas de simulação, tendo como base o que o sistema de representação fornece. 	

A tensão entre os dois polos está na forma como o sujeito interpreta os elementos de 

narração e simulação. Embora ambos possam gerar artefatos semióticos semelhantes13, os 

elementos de simulação dos games não podem ser compreendidos somente por seu output 

																																																								
13 Com as tecnologias gráficas atuais, é possível obter a mesma qualidade gráfica das cutscenes no ambiente de 
gameplay, sem perdas de realismo e imersão. 
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representacional, ou seja, pela forma como se apresentam na tela para o jogador. Para Frasca 

(2003), a simulação tem um caráter experimental, que, consequentemente, impede que uma 

determinada coerência narrativa possa ser alcançada exaustivamente: 

	
(...) simauthors “educate” their simulations: they teach them some rules and may have 

an idea of how they might behave in the future, but they can never be sure of the exact 

final sequence of events and result. The key trait of simulational media is that it relies 

on rules: rules that can be manipulated, accepted, rejected and even contested. 

Narrauthors have executive power: they deal with particular issues. On the other hand, 

simauthors behavore more like legislators: they are the ones who craft laws. They do 

take more authorial risks than narrauthors because they give away part of their control 

over their work. (FRASCA, 2003, p. 7)14 

	

Além disso, a simulação proporciona ao simauthor (para Frasca, o autor nas mídias que 

trabalham com simulação) um conjunto único de ferramentas e possibilidades de articulação de 

discurso que difere da representação. Frasca propõe quatro níveis nos quais a simulação pode, 

por si só, produzir sentido para o player: a) o nível da representação; b) da manipulação de 

regras; c) das regras de objetivo; e d) das metarregras (FRASCA, 2003).	

O primeiro nível equivale, para Frasca, ao que o autor compreende enquanto 

representação narrativa. Inclui os personagens, cenários, cutscenes e quaisquer outros 

elementos narrativos incorporados presentes no jogo. É possível, nesse caso, alterar o discurso 

que os elementos representacionais carregam sem alterar as regras do jogo. Em Shadow of 

Mordor, por exemplo, pode-se alterar a aparência (fig. 04) do personagem principal, Talion, 

para o grande vilão do jogo, o personagem Blackhand. Embora as regras permaneçam as 

mesmas, todo o discurso se altera. O jogador passa a ser o carrasco, não mais o herói justiceiro.	

	

																																																								
14 Tradução nossa: (…) simauthors educam suas simulações: Eles as ensinam algumas regras e podem ter alguma 
ideia de como elas se comportarão no futuro, mas eles nunca podem ter certeza absoluta da sequência final de 
eventos e seu resultado. Uma característica chave de mídias de simulação é que estas se baseiam em regras que 
podem ser manipuladas, aceitas, rejeitadas e até contestadas. Narrauthors possuem poder executivo: eles lidam 
com problemas particulares. Por outro lado, simauthors comportam-se mais como legisladores: eles são aqueles 
que constroem as leis. Eles arriscam mais que narrauthors já que abrem mão de parte do controle sobre seu trabalho.	
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Fig. 04: Aparência original de Talion (esquerda) e sua caracterização como Blackhand (direita)	

	

O segundo nível diz respeito ao método de manipulação de regras, ou seja, ao que o 

sistema permite que o usuário faça, assim como às ações que lhe são negadas. As affordances 

e limites que o jogo possui também atuam na articulação do discurso. No game Dishonored 

(2012), desenvolvido pela Arkane Studies e publicado pela Bethesda Softworks, o jogador 

encontra-se imerso num ambiente hostil e repleto de inimigos que o ameaçam constantemente 

e, contudo, pode completar o game sem cometer um assassinato sequer. Os desenvolvedores, 

inclusive, recompensam aqueles que conseguem essa proeza com uma recompensa especial, 

uma medalha chamada Clean Hands (fig. 05). 	

Embora seja muito mais difícil terminar o game dessa maneira, essa possibilidade que 

o sistema de regras provê ao jogador atua também como um poderoso veiculador de discurso. 

Assim como é possível concluir o game de forma pacífica, o jogador também pode o fazer de 

maneira muito mais violenta, inclusive atacando e agindo contra personagens que não são 

necessariamente inimigos no universo ficcional. Essa flexibilidade, estipulada pelo sistema de 

regras, faz com que o jogador coloque em questão a todo momento suas ações morais, 

construindo de forma ativa um dos possíveis discursos que o jogo permite enquanto interage 

com o sistema. Poder agir de forma violenta ou pacífica, nesse caso, não são somente diferentes 

regras, mas também escolhas significativas do game designer sobre a produção de sentido da 

simulação.	
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Fig.05: Dishonored e a medalha Clean Hands	

	

O próximo nível corresponde ao que o jogador precisa fazer para alcançar a vitória 

dentro do jogo: “It deals with what the author states as mandatory within the simulation” 

(FRASCA, 2003, p. 10). Esse quesito, assim como os anteriores, diz muito sobre as intenções 

discursivas do simauthor (FRASCA, 2003), porém, acaba por agir num camada mais profunda, 

ao condicionar os parâmetros de vitória ou derrota do player. Como aponta Frasca, vencer o 

sistema do jogo garante ao jogador recompensas sociais e pessoais, tendo em vista que este será 

reconhecido (tanto pelo sistema quanto por outros jogadores) enquanto um bom jogador. 

Contudo, muitas vezes as condições de vitória podem manipular assuntos delicados, tanto do 

ponto ideológico quanto moral, com os quais o jogador pode concordar ou não. Nesse caso, o 

usuário acaba não tendo escolha, é preciso realizar determinada ação para subjugar o sistema, 

é preciso arcar com as consequências.	

O quarto nível, que discute as metarregras, é o que nos parece mais interessante. Como 

vimos, muitas vezes é possível agir de forma criativa sobre os ambientes de simulação, gerando 

modelos emergentes inusitados que fortalecem a expressão pessoal do jogador. Contudo, 

mesmo essas manifestações de emergência ainda caem nas regras, ou seja, nas affordances e 

limites do sistema. Frasca, ao problematizar a questão, aponta que o nível da metarregra garante 

que é possível modificar – e também excluir ou adicionar – regras do sistema perante a vontade 

do jogador, ofertando uma maior liberdade na emergência. 	

Um bom exemplo é o game Star Trek Online (2010), desenvolvido pelo Cryptic Studios. 

O jogo em questão compõe o universo narrativo de “Jornada nas Estrelas”, franquia de 

entretenimento bastante conhecida ao redor do mundo, criada originalmente como uma série de 

TV americana na década de 60 e expandida para uma grande variedade produtos narrativos a 

posteriori.	
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Star Trek Online é um MMORPG, oferece aos jogadores a possibilidade de adentrar o 

universo narrativo da franquia a partir de um avatar que habita um ambiente virtual, interagindo 

online em tempo real com outros jogadores. Em 2011 a Cryptic Studios adicionou ao game um 

complemento chamado The Foundry (fig. 06). Trata-se de um ambiente de desenvolvimento 

aberto que permite aos jogadores criarem suas próprias missões e conteúdos narrativos, que 

podem ser acessados e jogados por outros players. 	

É possível gerar novos mapas e vestimentas para os personagens, editar os gráficos do 

jogo, criar opções de diálogo, objetivos para as missões etc. Todo esse conteúdo é anexado ao 

universo principal do jogo, coexistindo com o conteúdo gerado pelo simauthor, no caso, a 

Cryptic Studios. Para Craig Zinkievich, diretor da Cryptic Studios, os jogadores que participam 

da comunidade sentem-se motivados com as possibilidades que as ferramentas proporcionam. 

Todos eles, segundo Zinkievich, têm uma história para adicionar ao universo ficcional. 	

	

	
Fig.06: Interface de construção de personagem e mapas no The Foundry	

	

Por que a instância da metarregra é tão importante? Diferentemente do processo de 

virtualização das histórias no momento da leitura, como vimos anteriormente, a adição de 

conteúdo gerado pelos usuários expande o universo narrativo dos games. Aqui o leitor é capaz 

não só de delinear histórias enquanto construtos mentais, tendo como base o background 

representacional do artefato, mas também materializar a polissemia potencial que existe em 

todo texto.	

Até agora, observamos uma forte tendência nos pesquisadores em polarizar as formas 

de manifestação da narrativa nos jogos. Por um lado, encontramos os elementos que emulam 

as habilidades narrativas das mídias que precedem os games. Por outro, a emergência inerente 

do ambiente de simulação proporcionada pelos games. Embora advoguem a favor do equilíbrio 

entre ambos, muitos autores, principalmente da corrente ludologista, defendem uma 
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incompatibilidade entre narrar e simular. Encontramos, portanto, em Jenkins (2004), uma 

tentativa de eliminar essa tensão binária, decorrente, muitas vezes, de uma percepção 

antiquada15 dos ludologistas frente ao campo de estudo narratológico. 	

Jenkins (2004) acrescenta ao debate uma perspectiva conciliadora, construída a partir 

do que ele compreende enquanto enviromental storytelling. Os games, como já vimos, possuem 

características de funcionamento (oriundas principalmente na procedimentalidade) que os 

diferenciam dos suportes narrativos anteriores. Nada mais justo, portanto, que as narrativas nos 

games sejam observadas a partir das particularidades destes enquanto mídia. Dentre essas 

particularidades, Jenkins (2004) argumenta que é a produção de espacialidade que coloca os 

games em um novo patamar narrativo: “Game designers don't simply tell stories; they design 

worlds and sculpt spaces” (JENKINS, 2004, p. 3)16.	

O núcleo da experiência narrativa para Jenkins (2004) está na forma como os jogadores 

exploram e interagem expressivamente com os espaços de simulação, levando em consideração 

que os games se diferenciam de outros artefatos narrativos no que diz respeito à construção, 

representação e simulação de universos ficcionais. Consequentemente, esses espaços precisam 

ser construídos considerando as condições necessárias para a realização de uma experiência 

narrativa significativa. Para Jenkins (2004), essa é a característica definidora do enviromental 

storytelling. Modelar o espaço para contar histórias pode, portanto, para Jenkins (2004), 

acontecer a partir de duas perspectivas complementares: a) os espaços podem evocar 

associações narrativas pré-existentes, construindo espaços evocativos, e; b) podem fornecer 

uma espécie de cenário onde os eventos narrativos são performatizados, construindo espaços 

de performance (JENKINS, 2004, p. 5).	

A primeira perspectiva, nomeada por Jenkins (2004) de espaços evocativos, diz respeito 

à forma como os ambientes simulados podem remediar universos ou gêneros narrativos já 

existentes. Contudo, para além de somente transferir a narrativa já existente para o suporte 

“videogame”, os espaços evocativos trabalham no sentido de ampliar o universo ficcional, 

torná-lo navegável para que o jogador aja de forma significativa sobre. Enquanto no cinema e 

nas obras literárias o leitor pode ter acesso à trama principal daquele universo, por exemplo, no 

game o jogador pode imergir naquele ambiente, interagir com os personagens, criar suas 

próprias histórias etc. 	

																																																								
15 Embora os narratologistas contemporâneos busquem associar a narratologia a campos emergentes como as 
ciências cognitivas, psicologia, media studies e outros, os ludologistas tendem a perceber a narratologia a partir de 
suas manifestações clássicas, focadas nos estudos literários, baseados nos estudiosos formalistas e estruturalistas. 
16 Tradução nossa: Designers de jogos não contam simples histórias; eles projetam mundos e esculpem espaços.	
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Star Trek Online, por exemplo, constitui-se enquanto um espaço evocativo. Para que a 

experiência seja imersiva de fato, é preciso que os jogadores já tenham determinada 

familiaridade com o ambiente ficcional em questão. É preciso entender o papel de cada facção 

política, espécie alienígena e personagem dentro do sistema narrativo do jogo. Nesse sentido, o 

espaço evoca esses conteúdos textuais de outros artefatos da franquia, como filmes, a série para 

TV etc. Os espaços evocativos integram o que, mais recentemente, Jenkins (2009) nomeia de 

narrativa transmídia.	

Além de evocar textos prévios, o enviromental storytelling também permite que os 

jogadores experimentem as narrativas enquanto performances, realizadas nos espaços de 

simulação, sendo eles evocativos ou não. A partir dessa perspectiva, Jenkins (2004) aponta que, 

nesses ambientes, as histórias tendem a privilegiar a exploração espacial em detrimento ao 

avanço da trama. Enquanto, num romance, cada nova página nos direciona à finalização do 

texto, num game a sessão de jogo pode não necessariamente contribuir para o avanço de sua 

narrativa central. 	

	
The organization of the plot becomes a matter of designing the geography of imaginary 

worlds, so that obstacles thwart and affordances facilitate the protagonist’s forward 

movement towards resolution (JENKINS, 2004, p. 7)17	
	

De qualquer forma, faz-se necessário que o jogador realize as ações determinadas pelo 

sistema para que a trama avance. A diferença é que, no caso do enviromental storytelling – e, 

consequentemente, dos games –, cabe ao player determinar o ritmo em que deseja desenvolver 

a história. Contudo, para além de seguir a história delineada pelo desenvolvedor, atingindo seus 

objetivos discursivos, o jogador também pode experimentar a narrativa nesses espaços – 

chamados por Jenkins (2004) de espaços de performance – através de fenômenos narrativos 

isolados e pontuais, as micronarrativas.	

Para Jenkins (2004), as micronarrativas são elementos que os game designers utilizam 

para contribuir com a construção da experiência emocional do jogador. Esses elementos podem 

se apresentar através de diversas formas de representação, em alguns momentos simulando 

narrativas canônicas (como as cutscenes, por exemplo), em outros tomando como lastro 

somente a simulação. O segundo caso é, inclusive, ponto latente de discussão sobre a 

																																																								
17 Tradução nossa: A organização do enredo torna-se uma questão de projetar a geografia de mundos imaginários, 
para que os obstáculos frustrem e as affordances facilitem o movimento progressivo do protagonista em direção à 
resolução.	
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narratividade nos games. A forma como o gameplay pode se comportar enquanto uma  

micronarrativa é, para Rivero (2012), um dos pontos centrais da construção de narratividade 

em games:	

	
(...) as pequenas micronarrativas que ‘surgem’ na passagem do avatar pelo cenário 

caótico e destruído, enfim, tudo através de interatividade ininterrupta e propiciando 

mais e mais imersão do interator.  (RIVERO, 2012, p. 157) 

	

Para ele, as micronarrativas atuam enquanto um artifício poético e sutil na construção 

textual dos games. Elas podem ou não ser acessadas, sem prejudicar o andamento geral da 

história, mas, a partir que sua leitura acontece, o estado de imersão e fruição do gamer é 

amplificado de forma significativa. O uso de micronarrativas, para Rivero (2012), é uma 

“estratégia de escrita que pode contribuir para trazer aos game designers mais sutileza e 

qualidade na criação de seus produtos” (RIVERO, 2012, p. 160).	

BioShock Infinite (2013), desenvolvido pela Irrational Games, apresenta diversos bons 

exemplos do uso de micronarrativas. Boa parte de seus momentos dramáticos de avanço da 

trama ocorrem, inclusive, utilizando esse artifício. Embora não seja um conteúdo textual que 

atue nesse sentido, a presença de propagandas racistas ao longo da cidade de Columbia, o 

cenário principal do jogo, apresenta-se enquanto um bom exemplo de micronarrativa. 	

Em nenhum momento é dito, de forma explícita para o jogador, através de algum 

fragmento narrativo canônico, que ele está navegando por um ambiente social pautado pelo 

extremismo religioso, pela xenofobia e racismo. Contudo, enquanto o jogador explora os 

cenários deslumbrantes de Columbia, as micronarrativas presentes no jogo contribuem para a 

compreensão de que há algo errado naquele espaço. As propagandas (fig. 07), nesse caso em 

particular, desempenham o papel não só de decorar o ambiente, mas também carregam um 

conteúdo extremamente relevante para a construção da narrativa. Embora essas propagandas, 

muitas vezes veiculadas através de cartazes e placas, apresentem-se através de um recurso 

comunicacional tradicional, enquanto micronarrativas elas precisam ser acessadas durante o 

gameplay, ou seja, no momento de simulação. Isso reforça e clarifica o esforço de Jenkins 

(2004) em conciliar os campos da narração de simulação.	
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Fig. 07: Micronarrativas racistas em Bioshock Infinite	

	

A concepção de Jenkins (2004) do que constitui uma micronarrativa nos ajuda a 

compreender como os polos de narração e simulação (elementos incorporados e emergentes) 

podem – e devem – dialogar de forma intensa. Em BioShock Infinite, por exemplo, percebemos 

que a presença das micronarrativas é deliberada pelos desenvolvedores. Contudo, o processo 

de apropriação por parte do usuário exige um comportamento emergente. 	

BioShock Infinite questiona a relação entre os dois polos ao utilizar a micronarrativa 

como estratégia de escrita não somente de conteúdo narrativo complementar, mas também dos 

fragmentos textuais que contribuem com o avanço temporal da história. Um jogador desatento, 

acostumado com as tradicionais cutscenes, pode facilmente não perceber diversos momentos 

dramáticos importantes que acontecem no ambiente de simulação, tendo em vista que essa 

leitura é, essencialmente, emergente.	

 Nesse sentido, podemos concordar com Jenkins (2004) quando este afirma que game 

designers devem se comportar não tanto como contadores de histórias, no sentido canônico do 

autor, mas como arquitetos narrativos:	

	
(...) game spaces are designed to be rich with narrative potential, enabling the 

storyconstructing activity of players. In each case, it makes sense to think of game 

designers less as storytellers than as narrative architects. (JENKINS, 2004, p. 12)18 

	

	

	

																																																								
18Tradução nossa: (…) Espaços de jogo são projetados para possuírem um rico potencial narrativo, possibilitando 
a atividade de construção de histórias dos jogadores. Em cada caso, faz sentido pensar nos designers de jogos 
menos como contadores de histórias e mais como arquitetos narrativos.	
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3. RELAÇÕES INFORMACIONAIS E COMUNICACIONAIS CONTEMPORÂNEAS: 

DADOS, SOFWARE E CIBERCULTURA 

	

 Hoje, somos, sem dúvidas, integrantes de uma sociedade cada vez mais complexa. Esta, 

marcada por fenômenos socioculturais emergentes, de tempos em tempos mobiliza vetores 

sociais, tecnológicos e subjetivos para ressignificar, construir e também desconstruir nossas 

relações com outros sujeitos, mídias, textos etc. Embora seja possível perceber, no decorrer da 

história, que determinadas manifestações culturais – e suas relações com o tecido tecnológico 

e social – cristalizaram-se enquanto cânones, o fluxo dinâmico das produções artístico-culturais 

mantém sempre aquecido o debate.	

 Se quisermos compreender as novas formas emergentes de construção e manifestação 

das narrativas no cenário contemporâneo é preciso, antes de tudo, compreender as instigantes 

relações entre os sujeitos, a sociedade e os dados no dito cenário. Ora, as diferentes dinâmicas 

existentes entre estes três elementos ao longo da história da mídia proporcionaram o surgimento 

(e também o declínio) de diversas formas de narrar, de gêneros textuais, de perfis de leitor, de 

cânones narrativos etc. 	

 É curioso, portanto perceber como o homem – enquanto ser culturalmente flexível – 

apropria-se das novas tecnologias que vão surgindo para reconstruir sua forma de ver o mundo 

e modelar novas formas de histórias.	

 Consequentemente, com o advento e contínuo desenvolvimento das tecnologias digitais 

de informação e comunicação (TICs) e a disponibilidade massiva de dados, tanto disponíveis 

no ciberespaço, quanto capturáveis pelo sujeito no mundo que o circunda, as relações e tensões 

entre sujeito-informação passam a sofrer diversas e oportunas mutações. Por sua vez, essas 

mutações vão fomentar o aparecimento e desenvolvimento de novas posturas perante o que se 

compreende enquanto texto, narrativa, leitor, mídia etc.	

 Com a necessidade de decifrar a geografia dessa paisagem tão rica para uma 

manifestação narrativa cada vez mais emergente, o objetivo deste capítulo é apresentar um 

panorama sobre a questão dos dados na cibercultura.	

 Como, em tempos de Big Data, percebemos e nos apropriamos dos dados (MAYER-

SCHONBERGER; CUKIER, 2013)? Como e onde os obtemos? O que acontece com o 

descolamento dos dados de seus meios de produção e veiculação analógicos para a sua 

manifestação metamidiática em software (MANOVICH, 2013)? E, por fim, que 

potencialidades essa nova mídia – ou talvez metamídia –, proporciona na relação sujeito-texto 

(MANOVICH, 2002)? 	
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3.1 UM MUNDO POVOADO POR DADOS	

	

 A humanidade, ao longo de sua história, sempre buscou coletar, armazenar e analisar 

dados. Sempre observamos o mundo procurando retirar significado a partir da correlação das 

informações apresentadas aos nossos sentidos, seja informalmente ou formalmente. Até os 

fenômenos mais simples e imediatos à percepção humana, como o ciclo dia-noite ou o passar das 

estações, sempre apresentaram grande valor simbólico, social e econômico. Utilizamos os fatos 

que nos circundam, sejam eles de origem natural ou cultural, para atribuir significado ao mundo 

e à nossa subjetividade.	

 À medida que a sociedade se torna mais complexa, a percepção dos sujeitos passa a 

capturar e tentar sistematizar uma quantidade cada vez maior de informações. Relacionar os dados 

naturais de forma empírica passa a revelar insights importantes para a sobrevivência e 

prosperidade, como épocas de colheita, padrões de caça etc. Além disso, o sujeito passa a 

necessitar de novas formas de registrar sua realidade social, cultural e econômica. 	

 O advento da escrita na Mesopotâmia, por exemplo, emerge graças às necessidades de 

uma ferramenta eficiente de coleta e registro de informações, principalmente monetárias, 

possibilitando o desenvolvimento da economia e do comércio. O registro escrito só encontra sua 

forma ideal enquanto método de armazenamento de informação a partir do surgimento e 

disseminação da prensa tipográfica, por volta de 1455. Enquanto a prática manual da cópia de 

textos era ineficiente, graças à lentidão e a margem de erro, a impressão tipográfica tornou a 

produção informacional mais uniforme e eficiente, pavimentando a cultura para o crescimento 

exponencial da necessidade de métodos para coleta, armazenamento e preservação de dados.	

 Em decorrência, desenvolvem-se diversas tecnologias, técnicas e métodos para registrar 

e melhor compreender tanto o que se apresentava para o homem, quanto o que ele produz no 

contexto social. O gerenciamento, coleta e análise de dados "analógicos", porém, sempre foi 

muito custoso, exigindo grandes investimentos tanto financeiros, quanto de tempo. Até o advento 

dos sistemas informáticos a sociedade acostuma-se, portanto, a coletar e trabalhar com pequenas 

quantidades de informação, desenvolvendo assim técnicas para a utilização do mínimo possível 

de dados com maior qualidade e precisão possível. O processo de pesquisa por amostragem, como 

exemplo, advém dessa necessidade.	

 É possível perceber, portanto, que as práticas humanas sobre a informação seguem 

propósitos comuns que extrapolam o artefato tecnológico (sejam papiros, livros ou bits) no qual 

está registrada a informação. Buscamos sempre coletar e preservar as informações, manter 
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registros das informações coletadas, organizar os itens de forma eficaz, criar artifícios para buscar 

e acessar essas informações etc. (MURRAY, 2011, pos. 2063)19.	

 Os sumérios, por exemplo, tinham a prática de arquivar seus registros informacionais 

(que, nesse caso, tomavam a forma de barras de argila com escrita cuneiforme) em grandes 

prateleiras e cestos. Como essas barras poderiam conter os mais diversos tipos de informação (de 

textos mitológicos a registros comerciais) normalmente eram colocadas pequenas etiquetas nas 

extremidades, catalogando ali o conteúdo daquele artefato.	

 Nesse sentido, como aponta Murray (2011), as diferentes formas que o homem buscou ao 

longo de sua história de coletar, preservar e transmitir a informação refletem uma forte ambição 

enciclopédica. Artefatos de controle social como os censos populacionais e extensas obras 

narrativas que se expandem por diversos personagens, histórias e cenários ao longo do tempo – 

como os trabalhos de Shakespeare e, mais recentemente, as séries de TV – são, para a autora, um 

reflexo desse desejo.	

 Desde que a sociedade começou a capturar dados a partir das primeiras sistematizações 

da escrita e outros sistemas de registro até o presente dia, marcado por uma ecologia complexa 

de informações, mídias e tecnologias da informação (SANTAELLA, 2013, pos. 106), 

observamos um aumento exponencial não só na quantidade de informação que se apresenta ao 

sujeito, mas também na sua variedade de formato e linguagem, na sua manifestação e nos seus 

suportes de apresentação. 	

 Esse cenário fascinante só é factível graças a dois processos – decorrentes da 

disseminação dos computadores – de caráter tanto técnico quanto cultural: a) em primeiro lugar, 

a massiva virtualização dos dados e o desenvolvimento de formas passivas e automatizadas de 

obtenção, registro, preservação e criação dos mesmos. A este processo, dá-se o nome de 

datafication (MAYER-SCHONBERGER; CUKIER, 2013); b) em segundo lugar, mas de 

equivalente relevância, a substituição de tecnologias físicas, mecânicas e eletrônicas para criar, 

distribuir e acessar produtos midiáticos por programas de computador ou softwares. Processo esse 

conhecido enquanto softwarization (MANOVICH, 2013).	

 Os fenômenos de datafication e softwarization compõem, portanto, as bases tecnológicas 

e culturais para mudanças de cunho tanto quantitativo, no que diz respeito à diferença massiva e 

crescente na produção de informação, quanto qualitativo, percebendo as diferentes formas como 

essa grande enxurrada de informação passa a agir sobre a sociedade, assim como os sujeitos 

passam a interagir com ela.	

																																																								
19 As citações que utilizam o termo "pos." (position) se referem a livros que foram acessados em sua versão digital, 
no aplicativo Amazon Kindle para iPad. 
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3.2 SOBRE DATAFICATION	

	

 Com o processo de virtualização das informações (LEVY, 2010), ou seja, a transformação 

de sua natureza analógica para digital, estas passam a ser passíveis de leitura e manipulação 

também por computadores. Essa codificação (transformação da matéria física em código), que 

tem acontecido de forma frenética desde a penetração dos computadores nos lares e instituições 

ao redor do globo, foi um dos primeiros passos para formar a base do cenário informacional 

contemporâneo. 	

 Nesse momento histórico, cujo ápice ocorre com a popularização da Web na década de 

90, a ordem do dia é digitalizar tanto o conhecimento quanto a produção cultural humana, tornar 

acessível por meio do ciberespaço o que já foi produzido pela sociedade, na tentativa de atingir 

uma suposta inteligência coletiva de forma colaborativa (LEVY, 2007). Iniciativas como o 

Projeto Gutenberg20 representam categoricamente esse esforço. Digitalizar, aqui, é uma ação 

consciente e ativa do sujeito, que transpõe algo produzido no passado, utilizando tecnologias 

físicas, mecânicas ou eletrônicas, para a linguagem computacional de código binário.	

 Na medida em que as tecnologias digitais tornam-se cada vez mais presentes na 

sociedade, ou seja, passam a fazer parte e mediar diversos aspectos da vida pessoal, social e 

profissional dos sujeitos, é possível perceber mais claramente como o processo de datafication 

passa a extrapolar a produção consciente e ativa humana, tornando-se muitas vezes invisível. 

Como nossas atividades online (sejam elas formais ou informais) já nascem organizadas e 

armazenadas em bases de dados, a disseminação da Web acaba contribuindo para a proliferação 

do processo de datafication (WILSON, 2013).	

 Muitas das nossas produções informacionais rotineiras são realizadas deliberadamente, 

pois há sempre determinado esforço, seja físico, intelectual ou cognitivo, que muitas vezes 

podemos quantificar e perceber de forma simples. Como exemplo, podemos citar posts em blogs 

e em redes sociais na Web, a publicação de um artigo em algum periódico online, a alteração do 

layout de um site etc. Todas essas ações possuem rastros materiais sobre os quais podemos 

visualizar nossa ação.	

 O aplicativo para dispositivos móveis chamado Project Noah21 (fig.8), por exemplo, 

permite que os usuários documentem a vida selvagem de espaços que decidirem explorar. São 

																																																								
20 Projeto voluntário cujo objetivo é digitalizar e distribuir obras culturais da humanidade através da digitalização 
de livros. Fundado em 1971. Ver mais em www.gutenberg.org 
21 Ver http://www.projectnoah.org. Disponível para Android e iOS. Lançado em 2010 pelo Programa de 
Telecomunicações Interativas da New York University. 
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enviadas fotografias à base de dados do aplicativo, nas quais os usuários inserem a posição 

geográfica onde foi produzida a foto e outras informações que deseje compartilhar, seja sobre o 

espécime registrado, sobre as condições do ambiente etc. A partir disso, o aplicativo desenvolve 

um mapa dinâmico com as aparições mais frequentes tanto de animais quanto de plantas. Esse 

programa, de cunho educacional, requer uma ação bastante específica dos sujeitos, coletando 

dados que ele conscientemente produz através da sua agência sobre o dispositivo (fotos, 

geolocalização, comentários, curtidas, taggeamento etc.).	

	
Fig.08: Project Noah para iOS	

	
 A maior quantidade de informações que hoje produzimos digitalmente, porém, não é tão 

aparente. A geolocalização dos indivíduos obtida por GPS, seus rastros nas redes sociais, suas 

ações sobre sensores de movimento, passagens por câmeras de segurança etc. Embora não 

tenhamos consciência, graças à ubiquidade 22  cada vez maior dos dispositivos coletores, 

produzimos diversos tipos de dados de forma passiva ao simplesmente carregar smartphones ou 

tablets recheados de diversos sensores (GPS, acelerômetro etc.), ao clicar em links na Web, ao 

curtir, taggear ou postar qualquer conteúdo no Facebook etc. 	

 Recentemente veio a público que o Facebook coleta inclusive o que seus usuários decidem 

não compartilhar23. O simples fato de um sujeito redigir uma publicação em seu perfil e depois, 

																																																								
22 O termo computação ubíqua é utilizado para definir a soma da computação móvel, na qual os computadores 
tornam-se portáteis, com a computação pervasiva, na qual os computadores espalham-se pelos ambientes 
(SANTAELLA, 2013, pos. 143) 
23 Ver http://www.businessinsider.com/facebook-saves-everything-2013-12 
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caso mude de ideia, deletá-la sem postar publicamente gera um rastro que é absorvido pelas bases 

de dados da rede social. Nesse caso, há uma grande controvérsia, pois é capturado um dado que 

o usuário decide explicitamente não publicar. 	

 O serviço "Histórico de Localização"24 do Google também causou polêmica ao permitir 

que usuários do sistema operacional móvel Android checassem sua geolocalização ao longo do 

tempo, formando um mapa que mostra a localização do usuário de minuto a minuto (fig. 9). Esse 

serviço, embora seja de acesso pessoal e exclusivo do usuário, revelou e colocou em pauta uma 

função dos dispositivos sobre os quais muitos usuários não tinham consciência.	

	

	
Fig.09: Histórico de Localização do Google	

	
 Todas essas manifestações de acúmulo, ressignificação e apresentação de dados, sejam 

estes produzidos conscientemente pelo usuário ou não, refletem uma realidade marcada pela 

presença cada vez maior das bases de dados no âmbito sociocultural. As bases de dados 

computacionais têm se tornado, como nos aponta Manovich (2002), a nova metáfora na qual 

conceituamos nossas mais diversas experiências individuais e coletivas. 	

 Tecnicamente, para Manovich (2002), uma base de dados computacional (database) é 

constituída de dados estruturalmente organizados para rápida busca e apropriação. Murray (2011) 

acrescenta à definição de Manovich a necessidade de uma estruturação padronizada para a leitura 

correta a partir dos dispositivos informáticos. Para a autora, é preciso que as informações estejam 

estruturadas de forma segmentada e categorizada, assim como formatada nas mesmas extensões 

de arquivo. 	

 Contribuindo com a discussão, Paul (2007) acrescenta ainda que as bases de dados são 

constituídas por estruturas que abrigam unidades discretas (os dados) que possuem significado 

																																																								
24 Ver https://maps.google.com/locationhistory/b/0?hl=pt-BR 
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limitado, mas que possuem o potencial de múltiplas conexões relacionais. Para a autora, uma base 

de dados é, além do sistema que abriga os dados, o software (ou programa) utilizado para acessá-

los e também os usuários que contribuem para a adição de uma camada semântica de significação 

a essas informações (PAUL, 2007, p. 96)	

 Embora essa caracterização possa se aplicar a outras formas não computacionais de 

organizar dados (como uma biblioteca, por exemplo), as databases informáticas possuem 

importantes características próprias. Enquanto numa biblioteca – um dos instrumentos mais 

tradicionais para coleta e armazenamento de informações – a informação relativa à catalogação 

do objeto costuma estar separada do próprio objeto, nos meios computacionais ela se encontra no 

mesmo arquivo, compondo os dados e seus metadados:	

	
In a digital archive, however, we can scan in a book and throw away the postage meters. 

We can make a catalog that is also a library shelf: a list of books that is directly linked to 

the books themselves. A single book can then be positioned on multiple virtual shelves 

and can be acessed by many readers at the same time (MURRAY, 2013, pos. 2114)25	
	

 Esse recurso, no qual as informações de organização e catalogação (metadados) 

encontram-se linkadas aos próprios artefatos artistíco-culturais e midiáticos (dados), expande de 

forma significativa suas possibilidades de apropriação e distribuição. Os metadados podem conter 

diversos tipos diferentes de informação, como geolocalização, data/hora, informações técnicas 

sobre o dispositivo utilizado para produzir aquele material, informações semânticas para evitar 

ambiguidade, além de possibilitar infinitas conexões relacionais (PAUL, 2007). Tais camadas 

informacionais adicionadas às produções midiáticas e objetos permitem uma segmentação e 

classificação significativas.	

 O projeto de mapeamento artístico Ma:res 26  (fig. 03), por exemplo, utiliza tags 

(metadados) que representam diversos aspectos subjetivos da percepção dos sujeitos sobre o mar 

em Salvador. Essas tags, ou etiquetas, são acopladas a segmentos de vídeo para criar uma 

narrativa fluída que busque expressar o que o mar pode significar para cada um.	

																																																								
25 Tradução nossa: "Em um arquivo digital, no entanto, nós podemos digitalizar um livro e nos desfazer dos 
parâmetros postais. Nós podemos fazer um catálogo que é também uma prateleira da biblioteca: uma lista de livros 
que está diretamente vinculada aos próprios livros. Um único livro pode, então, ser colocado em várias prateleiras 
virtuais e pode ser acessado por muitos leitores ao mesmo tempo".	
26Projeto desenvolvido em 2012 pelo grupo de pesquisa ECOARTE vinculado ao IHAC/UFBA. Para maiores 
informações ver http://ecoarte.info/mares/ 
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Fig. 10: Projeto Ma:res	

 	
 O referido projeto também revela como as bases de dados computacionais se diferenciam 

de databases tradicionais a partir de outros aspectos: a) as primeiras permitem um acesso 

praticamente instantâneo ao produto midiático arquivado (através dos metadados); b) 

possibilitam a separação e reorganização de uma quantidade absurda de registros (permitindo 

observá-los por diferentes ângulos) e; c) Armazenam de forma conjunta vários tipos de mídia 

(MANOVICH, 2002, p. 191).	

 Para Manovich (2002), as possibilidades de acesso disperso e multisequencial aos 

elementos midiáticos organizados em bases de dados colocam em pauta uma nova expressão 

informacional e cultural que, antes de tudo, questiona o paradigma narrativo:	

	
After the novel, and subsequently cinema privileged narrative as the key form of 

cultural expression of the modern age, the computer age introduces its correlate — 

database. Many new media objects do not tell stories; they don't have beginning or end; 

in fact, they don't have any development, thematically, formally or otherwise which 

would organize their elements into a sequence. Instead, they are collections of 

individual items, where every item has the same significance as any other. 

(MANOVICH, 2002, p. 194)27	
	

 Manovich adota esse discurso por compreender que, a partir da observação das principais 

vertentes teóricas da narratologia, sempre houve uma maior atenção da teoria dos estudos 

literários e críticos da literatura com relação aos aspectos "narrativos" ao invés dos aspectos 

																																																								
27	Tradução nossa: "Depois que romance, e, posteriormente, o cinema privilegiaram a narrativa como forma 
fundamental de expressão cultural da era moderna, a era do computador apresenta seu correlato - a base de dados. 
Muitos dos novos objetos midiáticos não contam histórias, pois eles não têm começo nem fim, na verdade, eles 
não têm qualquer desenvolvimento do ponto de vista temático, formal ou de outro modo que organize seus 
elementos em uma sequência. Em vez disso, eles são conjuntos de itens individuais, onde cada item tem o mesmo 
significado que qualquer outro"	
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"descritivos" de um dado texto. Nesse sentido, os aspectos "narrativos" compreendem os 

conjuntos textuais nos quais a história – ou plot – avança e se desenvolve, enquanto os aspectos 

"descritivos" são aqueles que se preocupam em descrever os ambientes, personagens ou 

apresentar outras informações.	

 Se, em culturas tradicionais, marcadas pela força da oralidade e/ou da tradição literária, 

sempre houve uma presença muito marcante de narrativas na cultura (como os mitos, as narrativas 

religiosas e as narrativas militares), na atual sociedade computacional há um grande predomínio 

de informações – principalmente aquelas disponíveis no ciberespaço – e poucas narrativas para 

organizá-las e estruturá-las. 	

 Passamos a compreender o mundo não como uma série de eventos organizados e 

estruturados, com começo e fim definidos, mas como uma coleção infinita e pouco estruturada 

de dados, ou seja, textos, imagens, vídeos e outras mídias que se apresentam aos nossos sentidos, 

nutrindo nossa cognição e cada vez mais disponíveis para nossa manipulação. Nada mais natural, 

portanto, que se desenvolvam novas poéticas, modelos de design e formas de acessos a essas 

informações. A narrativa – enquanto sua forma canônica tradicional – pode ser uma delas, mas 

definitivamente não é a única. (MANOVICH, 2002, p. 195).	

 O processo de datafication acaba ocasionando, portanto, um grande processo anti-

narrativo por assim dizer. Os produtos das novas mídias – que na grande maioria dos casos 

seguem a lógica das databases – passam a estar cada vez mais abertos, incompletos, passíveis de 

ampliação, edição e expansão. O processo criativo que rege a era do computador, para Manovich 

(2002), passa a estar pautado na lógica da database. 	

 Paul (2007) dialoga com Manovich (2002) ao assumir que, de fato, as bases de dados 

apresentam o mundo enquanto uma lista de itens que possuem pouca – ou quase nenhuma – 

organização, enquanto as narrativas necessitam de narradores, protagonistas, histórias e relações 

claras de causa-efeito. Entretanto, ao invés de negar o paradigma narrativo, a autora considera 

que as databases podem culminar em meta-narrativas:	

	
However, databases do lend themselves to a categorization of information and narratives 

that can be filtered to create meta-narratives about the construction and cultural specifics 

of the original material. (PAUL, 2007, p. 101)28	
 	

																																																								
28 Tradução nossa: " No entanto, as bases de dados se prestam a uma categorização de informações e narrativas 
que podem ser filtradas para criar meta-narrativas sobre a construção e especificidades culturais do material 
original."	
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 Nesse sentido, para a autora, a narrativa em si é colocada no plano de fundo enquanto suas 

diferentes formas de escrita e leitura – previamente ignoradas – a partir da base de dados passam 

a se tornar o foco de atenção. A meta-narrativa abandonaria, portanto, as sequências de eventos 

e relações definidas do paradigma narrativo para privilegiar a lógica da base de dados, que é 

multimidiática, multisequencial e multirrelacional (PAUL, 2007, p. 106).	

 Enquanto no passado um artefato artístico era único e inscrito de forma material em seu 

suporte midiático (tela/pintura, filme/obra audiovisual etc.), os produtos das novas mídias 

funcionam enquanto uma interface específica para uma base de dados de conteúdo 

multimidiático. O projeto Ma:res, enquanto obra artística, mostra como é possível gerar diferentes 

interfaces para essa base de dados produzindo, assim, diversas histórias. Muitas janelas se abrem 

quando compreendemos que, diante de nós, há um vasto oceano de conteúdo multimidiático 

passível de exploração, apropriação e manipulação. 	

 Não só possuímos uma quantidade de dados muito maior hoje do que no passado graças 

ao processo massificado de datafication, mas também aumentamos exponencialmente a 

velocidade de produção e consumo dos mesmos. Essa mudança, que à primeira vista poderia ser 

considerada somente "quantitativa", acaba fomentando uma mudança outra, de cunho qualitativo. 

Embora já tenha sido vislumbrada por autores que começam a explorar o potencial informacional 

e cultural das bases de dados nos anos 90 (como Lev Manovich e Pierre Lèvy), somente nos 

últimos anos o potencial da database assume uma posição de fato central nos estudos sobre 

cultura e mídia digital com a emergência do Big Data.	

 Esse fenômeno – o Big Data –, embora venha sendo explorado exaustivamente 

(principalmente pelo marketing), curiosamente carece de uma definição precisa. Para alguns 

autores, o Big Data pode ser definido enquanto uma avalanche absurda de dados que sobrepõe as 

capacidades convencionais das bases de dados computacionais:	

	
“Big Data” refere-se ao conjunto de dados (dataset) cujo tamanho está além da habilidade 

de ferramentas típicas de banco de capturar, gerenciar e analisar. A definição é 

intencionalmente subjetiva e incorpora uma definição móvel de como um grande 

conjunto de dados necessita a fim de ser considerado Big Data. Não definimos Big Data 

em termos de ser maior do que certo número de Terabytes (milhares de Gigabytes). 

Assumimos que, como a tecnologia avança sobre o tempo, o tamanho de datasets que 

quantificado como Big Data também aumentará. (LIMA JUNIOR, 2011, p. 50)	
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(...) o big data refere-se ao tratamento dos dados cuja execução extrapola a habilidade 

das ferramentas típicas dos softwares de dados que eram usados para capturar, 

armazenar, manipular e analisar dados. (SANTAELLA, 2013, pos. 554)	
	

 Embora seja de fato relevante observar o Big Data a partir da quantidade gigantesca de 

dados sobre os quais ele diz respeito – inclusive na sua nomenclatura –, nos parece problemático 

tentar defini-lo somente a partir dessa característica, principalmente pela compreensão de que 

essa mudança quantitativa acarreta uma inevitável mudança qualitativa na essência dos dados.	

 Nesse sentido, Mayer-Schonberger e Cukier (2013) contribuem bastante para esclarecer 

melhor sobre o que diz respeito a esse fenômeno. Os autores reafirmam a importância do aspecto 

quantitativo do Big Data, sem o qual o próprio não existiria, porém pautam sua concepção nas 

novas formas que a cultura passa a observar a informação, produzir novos bens, insights e também 

narrativas de alto valor significativo a partir do salto quantitativo.	

 Boyd e Crawford (2011) também percebem a fragilidade de observar o Big Data somente 

por suas características quantitativas. Os autores afirmam, portanto, que as principais 

características do Big Data estão na forma como ele modela um novo ecossistemas de dados, 

graças à sua característica relacional a outros dados e também ao valor que emerge ao realizar 

conexões entre os dados. Além disso, apontam para a mudança qualitativa em como os dados são 

percebidos, organizados e apropriados por diversos sujeitos:	

	
While databases have been aggregating data for over a century, Big Data is no longer just 

the domain of actuaries and scientists.  New technologies have made it possible for a wide 

range of people (...) to produce, share, interact with, and organize data.  Massive data sets 

that were once obscure and distinct are being aggregated and made easily 

accessible.  Data is increasingly digital air: the oxygen we breathe and the carbon dioxide 

that we exhale. It can be a source of both sustenance and pollution. (BOYD; 

CRAWFORD, 2011, p. 2)29	
	

 Em sua minúncia, o Big Data refere-se principalmente a previsões e correlações que 

emergem a partir da computação de quantidades massivas de dados. Previsões e correlações estas 

que não seriam possíveis com quantidades menores de informação (MAYER-SCHONBERGER; 

																																																								
29 Tradução nossa: " Enquanto as bases de dados têm agregado dados por mais de um século, o Big Data não é 
mais apenas o domínio de atuários e cientistas. As novas tecnologias tornaram possível para uma vasta variedade 
de pessoas (...) produzir, compartilhar, interagir e organizar dados. Conjuntos de dados massivos que antes eram 
obscuros e distintos estão se tornando cada vez mais agregados e de acessibilidade facilitada. Os dados são cada 
vez mais ares digitais: o oxigênio que respiramos e o dióxido de carbono que exalamos. Eles podem ser uma fonte 
de alimento e poluição".	
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CUKIER, 2013, p. 21). Trata-se de um passo natural considerar que, como vimos, o processo de 

datafication acaba tangenciando diversos aspectos da vida humana, seja de forma transparente ou 

não. A partir do momento em que tudo é quantificável, novas possibilidades surgem, seja para a 

arte, para a comunicação ou para outros campos.	

 A saúde pública, em particular, tem colhido bons frutos dessas novas práticas. Em 2013 

pesquisadores da Escola de Saúde Pública de Harvard foram capazes de prever e minimizar os 

pontos de infecção de malária no Quênia a partir da análise de dados provenientes do uso de 

celulares, como ligações e mensagens de SMS30. Eles perceberam que pessoas, cujas ligações e 

SMS se originavam em determinadas regiões, tinham maior probabilidade de viajar para regiões 

historicamente conhecidas por conta das altas taxas de infecção da doença. A partir desse modelo 

de previsão, passa a ser possível, por exemplo, aperfeiçoar campanhas preventivas para os 

moradores e técnicas de controle dos mosquitos.	

 Experiências como essa confirmam que, de fato, novas informações valiosas surgem a 

partir do uso de quantidades extremas de dados, tendo em vista que, neste caso, foram utilizados 

os registros de 15 milhões de celulares quenianos. Porém, também mostram que, como afirmam 

Mayer-Schonberger e Cukier (2013), essa grande nuvem de informações necessita de abordagens 

e olhares qualitativos específicos.	

 A primeira questão que o Big Data coloca diz respeito à utilidade dos dados. Certamente 

os registros telefônicos do Quênia não foram coletados originalmente tendo como objetivo 

prevenir a dispersão da malária. Se, num momento histórico anterior, esses e outros dados eram 

vistos enquanto um material estático, cuja finalidade era bem definida para análises previamente 

planejadas, hoje, percebe-se que os dados figuram muito mais enquanto matéria-prima em 

potencial para a prática criativa e espontânea dos mais diversos sujeitos:	

	
(...) data became a raw material of business, a vital economic input, used to create a 

new form of economic value. In fact, with the right mindset, data can be cleverly reused 

to become a fountain of innovation and new services. The data can reveal secrets to 

those with the humility, the willingness, and the tools to listen. (MAYER-

SCHONBERGER; CUKIER, 2013, p. 12)31	
	

																																																								
30 Para maiores informações, acessar: http://www.technologyreview.com/featuredstory/513721/big-data-from-
cheap-phones/ 
31 Tradução nossa: "(...) os dados se tornaram uma matéria-prima para os negócios, uma contribuição econômica 
vital, usados para criar novas formas de valor econômico. Na verdade, com a abordagem correta, os dados podem 
ser habilmente reutilizados para tornarem-se uma fonte de inovação e novos serviços. Os dados podem revelar 
segredos para aqueles com a humildade, a vontade e as ferramentas para ouvir".	



52 

 Num momento histórico anterior, o qual podemos chamar do mundo do small data, graças 

à escassez e dificuldade de trabalho com esses dados, o desenvolvimento de projetos como os 

citados anteriormente seria absurdamente difícil de ser concebido e operacionalizado. Em 

primeiro lugar, devido às dificuldades técnicas e também graças à possibilidade de captura desses 

fenômenos. É graças à abertura dos sistemas informáticos para a múltipla conexão, chamada por 

Levy (2010) de comunicação todos-todos, que os dados passam a ser maiores em número e 

também acessíveis para outros propósitos e sujeitos. 	

	
(...) o computador deixou de ser uma caixa fechada para o processamento e 

arquivamento de dados e abriu suas portas para a comunicação máquina a máquina, 

provedor a terminal de usuário e terminal de usuário a terminal de usuário. Os dados 

livraram-se das prisões do lugar e tempo de sua emissão original ou de uma destinação 

determinada, sendo realizáveis em qualquer tempo e espaço. São telegrafáveis, 

teletransportáveis graças à conexão entre terminais de memórias informatizadas. 

(SANTAELLA, 2013, pos. 2809)	
 	

Segundo Mayer-Schonberger e Cukier (2013), a emergência do Big Data vai proporcionar 

três grandes mudanças nas formas como a informação é percebida e organizada. A primeira diz 

respeito à quantidade de dados disponíveis, a segunda contempla a relativização de um ideal de 

precisão dos dados e a terceira, por fim, nos fala sobre a mudança da busca da causalidade por 

uma preferência pela correlação. 	

 A primeira mudança é também a mais perceptível. Podemos agora coletar, analisar e 

processar uma quantidade de dados infinitamente superior, sendo que, muitas vezes, inclusive, 

podemos utilizar todos os dados disponíveis sobre determinado evento ou fenômeno (N = all). 

No caso de dados que são coletados de forma estruturada, como registros telefônicos, é factível 

considerar a utilização de todos os dados. Porém, como sabemos, a maior parte dos dados que 

circulam pelo ciberespaço emergem de forma espontânea e muitas vezes desestruturada. A 

utilização da totalidade desses dados, portanto, requer técnicas e métodos de coleta e mineração 

específicos. 	

 Quando a quantidade de dados é amplificada diversas vezes, detalhes e correlações que 

não apareceriam numa análise recortada acabam surgindo. Contemplar uma grande quantidade 

de dados permite uma maior percepção dos detalhes, de relações efêmeras e fenômenos menores 

que não apareceriam num processo de amostragem. Uma vasta base de dados permite uma maior 

liberdade na exploração das correlações, assim como uma maior imprevisibilidade do que pode 

emergir a partir da observação de um set completo de dados.	
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 Essa diferença qualitativa ocorre graças à maior granularidade que é possível obter com 

a multiplicação na escala:	

	
Using all the data lets us see details we never could when we were limited to smaller 

quantities. Big data gives us an especially clear view of the granular: subcategories and 

submarkets that samples can't assess. (MAYER-SCHONBERGER; CUKIER, 2013, 

p.24)32	
 	

 Além de permitir usos criativos e inesperados dos dados, o processo massivo de 

datafication também possibilita a observação de diferentes níveis de granularidade nos pacotes 

de dados coletados e armazenados (MURRAY, 2011, pos. 876). Nesse sentido, o termo 

granularidade diz respeito à condição de observação que vai desde a escala micro até a escala 

macro. Quanto maior a quantidade de dados, portanto, mais detalhes vamos obter na escala micro, 

aumentando, assim, o nível de especificidade da unidade da informação. Consequentemente, esse 

aumento no detalhamento vai permitir que novos fenômenos e insights se manifestem no 

momento de analisar a base. 	

 Na medida em que a cultura começa a se habituar ao acesso a uma quantidade imensa de 

dados, surge um dos desafios do Big Data que, segundo Murray (2011), refere-se à organização 

dos dados em unidades semânticas33 bem estabelecidas, para que o acesso a um nível mais 

detalhados de granularidade seja possível. Sem dúvidas é um grande desafio, levando em conta a 

forma fluida e pouco estruturada como os dados emergem nas redes.	

 Tomando como exemplo o projeto de visualização de dados Lostalgic34 (fig. 11), do 

artista e programador Santiago Ortiz 35 , é possível perceber como diferentes níveis de 

granularidade surgem em bases de dados com grandes quantidades de informação. Esse projeto, 

cujo objetivo é revelar correlações nos scripts da série de TV Lost, permite visualizar os dados da 

série em diferentes unidades semânticas: a) falas dos personagens (texto); b) aparições dos 

personagens (imagens). Essas duas unidades são recombinadas em diferentes níveis 

possibilitando a percepção dos níveis de importância dos personagens em diferentes capítulos e 

temporadas, as relações de interação entre diferentes personagens ao longo da série e uma 

																																																								
32	Tradução nossa: "Usar todos os dados nos permite ver detalhes que nunca poderíamos quando estávamos 
limitados a quantidades menores. O Big Data nos dá uma visão especialmente clara do granular: subcategorias e 
submercados que as amostras não podem avaliar".	
33 Para a autora, uma unidade semântica pode ser uma palavra, uma sentença, um parágrafo, um capítulo, uma 
imagem, o frame de um vídeo ou mesmo uma combinação de todos. Quanto mais irredutível for a unidade 
semântica, maior será o nível de granularidade da base de dados (MURRAY, 2011, pos. 2385). 
34 Disponível em http://intuitionanalytics.com/other/lostalgic/. 
35 Mais informações em www.moebio.com. 
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reedição dos episódios, a partir de textos e imagens. 	

	

	

Fig.11: Lostalgic	

	
 Cada uma dessas novas combinações de unidades semânticas em diferentes níveis de 

granularidade apresenta algo novo. A quantidade massiva de dados permite, portanto, a 

observação dos fenômenos por diferentes ângulos, explorando novas análises e novas hipóteses 

com uma clareza e detalhamento inéditos. O artista revela, de forma muito interessante, como 

uma narrativa contemporânea de grande sucesso (Lost), construída para um meio de comunicação 

estabelecido (televisão), pode ser compreendida e analisada enquanto unidades semânticas 

armazenadas numa database. E, além disso, ele também mostra como diferentes interfaces para 

essa base permitem observar o fenômeno de diferentes ângulos, sejam eles narrativos ou não. Ele 

revela a base de dados escondida por trás da narrativa.	

 Um game também segue a mesma lógica. Mesmo que o experimentemos num formato 

narrativo, através do qual navegamos por uma história para cumprir determinadas funções e 

atingir metas/objetivos, o game também funciona enquanto uma interface específica para uma 

base de dados multimidiática. Ao jogar, estamos mobilizando, de forma oculta, diferentes 

unidades semânticas para construir o gameplay e a narrativa, seja com maior ou menor liberdade 

para o gamer. Enquanto determinados jogos indicam claramente as ações e caminhos que 

precisamos tomar para garantir a construção narrativa pré-determinada, outros possuem uma 

maior abertura para uma construção conjunta sistema-jogador:	
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A "saved game" is not a bit-for-bit duplicate of the entire game; it is a file with the 

values of all the game variables. The master program can procedurally reproduce the 

desired state by reading this small data set and reloading these saved values into the 

appropriate variables. (MURRAY, 2011, pos. 1397)36	
	

 A primeira mudança, que diz respeito ao aspecto qualitativo da nova quantidade de dados 

disponível, estabelece as bases fundamentais para a segunda mudança em nossa relação com a 

informação. A partir do momento em que o volume de dados cresce de forma grandiosa, também 

aumenta a margem de erro, principalmente quando consideramos o aspecto involuntário e pouco 

estruturado como emergem os dados no Big Data. Enquanto no mundo do small data buscava-se 

reduzir ao máximo a margem de erro na coleta e análise dos dados, devido à escassez e 

dificuldades de coleta e acesso, há uma mudança de perspectiva no cenário com o Big Data.	

 Atualmente, os dados já nascem naturalmente caóticos e desorganizados. Como já visto, 

os sujeitos na atualidade produzem dados ao realizar suas tarefas cotidianas, de forma passiva e 

muitas vezes até inconsciente. Esses dados diferem em vários aspectos, como categoria, formato, 

conteúdo etc. Um usuário comum de smartphone pode, ao mesmo tempo, produzir informação 

geolocalizada (a partir do GPS em seu aparelho), informação visual (ao fotografar uma paisagem 

no seu trajeto) e informação textual (ao postar no Twitter sua impressão das condições da via 

pública pela qual trafega). Vale compreender, no entanto, que o imenso fluxo de dados do Big 

Data proporcione uma análise não tão exata, o grande volume de dados compensa esse custo.	

 Os resultados obtidos pelo sistema de tradução do Google, o Google Tradutor37 são um 

bom reflexo do custo-benefício de utilizar volumes imensos de dados, mesmo que esses não sejam 

totalmente refinados e preparados. O Google programou seu sistema para utilizar a maior base de 

dados existente, toda a Web, com o objetivo de buscar qualquer tradução possível, mesmo que 

não fosse de qualidade comprovada. Desde websites corporativos publicados em diferentes 

línguas (dado bruto, de origem amadora) até traduções catalogadas de livros (dado legitimado, 

refinado), o Google Tradutor varreu a Web para obter a maior quantidade de dados possível. 

Graças a essa iniciativa do Google, seu sistema funciona, comprovadamente, melhor do que 

qualquer outro tradutor online. Na medida em que mais dados eram inseridos no sistema, o 

																																																								
36 Tradução nossa: "Um "jogo salvo" não é uma cópia literal de todo o jogo, mas sim um arquivo com os valores 
de todas as suas variáveis. O programa mestre pode, de forma procedimental, reproduzir o estado desejado ao ler 
este pequeno conjunto de dados e recarregar esses valores guardados nas variáveis apropriadas".	
37Disponível em www.translate.google.com.br 
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desempenho aumentava bastante.	

 Almejar uma completa e organizada catalogação e estruturação dos dados na rede, como 

proposto por Murray (2011), é obviamente uma utopia38. Por tal razão, iniciativas como a do 

Google Tradutor, de incorporar e assumir a imprecisão dos dados coletados, refletem de forma 

mais significativa esse novo momento cultural e informacional. Compreender que a estrutura dos 

dados – e consequentemente, do mundo de habitamos, como coloca Manovich (2002) – é caótica 

e muitas vezes dispersa leva a terceira mudança proporcionada pelo Big Data: a necessidade de 

causalidade para a percepção de correlações.	

 Essa mudança, sem sombra de dúvidas a mais polêmica, delata uma modificação de 

paradigma muito forte: não saber o "porquê" dos acontecimentos, somente o "o que". Muitas 

vezes, as correlações encontradas no processamento de grandes quantidades de dados serão 

capazes de apontar que algum fenômeno está acontecendo, mas não necessariamente o porquê 

dessa ocorrência:	

Harnessing vast quantities of data rather than a small portion, and privileging more data 
of less exactitude, opens the door to new ways of understanding. It leads society to 
abandon its time-honored preference for causality, and in many instances tap the 
benefits of correlation. (MAYER-SCHONBERGER; CUKIER, 2013, p. 32)39	

 
	

 Uma correlação é basicamente uma relação estatística entre dois dados. Ou seja, numa 

correlação entre dois valores, e caso essa correlação seja forte e positiva, alterar um valor 

provavelmente alterará o segundo também. Os resultados de correlações entre informação 

indicam, portanto, probabilidades e não certezas. Observar a página graph do Lostalgic dá um 

bom exemplo sobre o funcionamento das correlações. A página mostra a força da relação entre 

personagens da série a partir do compartilhamento de falas e presença em cena nos mesmos 

episódios. 	

 Essa relação por si só não confirma a existência de uma interação de significação entre os 

personagens para a narrativa e compreensão de Lost, mas, graças ao nível de granularidade que a 

base de dados permite, o sujeito pode investigar essas relações de forma mais profunda, para 

extrair maior sentido da correlação.	

 No contexto do small data, a grande maioria das investigações, sejam elas científicas, 

																																																								
38 De acordo com estimativas, somente 5% de todos os dados digitais são estruturados em bases de dados 
tradicionais (MAYER-SCHONBERGER; CUKIER, 2013). 
39 Tradução nossa: "Aproveitar grandes quantidades de dados ao invés de uma pequena porção e privilegiar mais 
dados com menos exatidão abre as portas para novas formas de conhecimento. Isso leva a sociedade a abandonar 
a sua preferência consagrada por causalidade, e em muitos casos aproveitar as vantagens da correlação".	
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culturais, acadêmicas, empíricas, entre outras, normalmente baseavam-se em hipóteses que 

norteavam a coleta e análise dos dados, buscando confirmação ou negação. Esse era um caminho 

intuitivo, tendo em vista que é próprio do sujeito buscar sentido nos fenômenos naturais e 

culturais a partir de causalidade. Ou seja: sempre buscamos uma causa para qualquer efeito.	

 De acordo com Mayer-Schonberger e Cukier (2013), a busca humana por causalidade 

está motivada em uma forma fundamental como percebemos o mundo: através de causalidades 

rápidas, casuais e preconceituosas. Esse modelo perceptivo facilita a visão de links entre 

diferentes fenômenos com base na nossa experiência prévia, parte do nosso desejo de confirmar 

nossas crenças e conceitos já formados sem exigir muito esforço ou gasto de energia. Essa 

percepção de causalidade é um atalho que o cérebro humano utiliza para evitar um pensamento 

mais demorado e profundo.	

 Levando em conta que a mente humana veio sendo formada em um contexto 

informacional escasso, faz sentido perceber o porquê de estabelecermos causalidades rotineiras 

com base em tão poucos dados, reduzindo diversos efeitos a causas particulares. Porém, a partir 

do momento em que temos a nossa disposição ferramentas e extensivas databases do Big Data, 

buscaremos cada vez menos a facilidade da causalidade rápida em detrimento das correlações de 

dados. As correlações serão, cada vez mais, pontos de partida. Buscaremos primeiro entender "o 

que está acontecendo" para, depois, compreender "porque está acontecendo".	

	
(...) correlations are not only valuable in their own right, they also point the way for 
causal investigations. By telling us which two things are potentially connected, they 
allow us to investigate further whether a causal relationship is present, and if so, why 
(...) (MAYER-SCHONBERGER; CUKIER, 2013, p. 104)40	

 	
 Esse interessante caminho que a cultura e a comunicação estão traçando em direção ao 

ideal do Big Data, pode ser compreendido, portanto, enquanto um novo passo no desejo da 

sociedade de compreender, qualificar, categorizar e analisar o mundo. E, agora que é possível 

quantificar, a partir do processo de datification, boa parte dos fenômenos naturais e culturais, se 

dá o desenvolvimento de um segundo fenômeno, um processo chamado de softwarization. O que 

acontece com os dados e, em particular, com os produtos midiáticos, a partir da sua simulação e 

desenvolvimento em software?	

																																																								
40 Tradução nossa: "(...) correlações não são apenas valiosas por direito próprio, elas também apontam caminhos 
para investigações causais. Ao nos dizer que duas coisas são potencialmente conectadas, elas nos permitem 
investigar se uma relação causal está presente, e se assim for, por que (...)"	
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3.3. SOFTWARIZATION	

	

 Assim como a compreensão das mudanças culturais ocasionadas pelo processo de 

datafication se provam valiosas no entendimento das relações contemporâneas entre sujeito-

mídia, observa-se a existência de um processo correlato que também se mostra de grande 

relevância para a composição dessa paisagem. A esse processo, damos o nome de 

softwarization (MANOVICH, 2013).	

 Da mesma forma que o desenvolvimento das TICs alavancou e proporcionou grandes 

saltos qualitativos no processo de datafication, essa grande revolução digital ocorrida nas duas 

últimas décadas proporcionou expressivas mudanças na forma como interagimos, 

compartilhamos e criamos mídia:	

	
(...) most media became “new media”. The developments of the 1990s have been 
disseminated to the hundreds of millions of people who are writing blogs, uploading 
photos and videos to media sharing sites, and use free media authoring and editing 
software tools that ten years earlier would have cost tens of thousands of dollars 
(MANOVICH, 2013, p. 1)41	

	

 Ao substituir boa parte de tecnologias físicas, mecânicas e eletrônicas – em sua maioria 

abundantes no século 20 – para a criação, armazenamento, distribuição e acesso a artefatos 

culturais, o software tem se tornado, junto com as bases de dados, cada vez mais nossa interface 

com o mundo. Se o processo de datafication funciona enquanto provedor de matéria-prima para 

o Big Data, podemos afirmar sem dúvida que o processo de softwarization funciona enquanto 

grande motor desse fenômeno e também da produção artístico-cultural do século 21. Como 

afirma Manovich (2013, p. 2), (...) what electricity and the combustion engine were to the early 

twentieth century, software is to the early twenty-first century.	

 Observando atentamente as diferentes postulações de autores que buscam apontar e 

classificar as mudanças ocasionadas pela cibercultura na comunicação, é possível perceber 

como o software sempre desempenha, mesmo que de forma discreta, um papel importante.	

 André Lemos, por exemplo, aponta três princípios fundamentais da cibercultura: a 

liberação do polo emissor a partir do surgimento das mídias de função pós-massiva, o processo 

de conexão generalizada e a reconfiguração da indústria cultural de massa (LEMOS, 2007, p. 

																																																								
41 Tradução nossa: "(...) A maioria das mídias tornaram-se "novas mídias." Os desenvolvimentos da década de 
1990 foram difundidos para as centenas de milhões de pessoas que estão escrevendo blogs, fazendo upload de 
fotos e vídeos para sites de compartilhamento de mídia, e usando softwares grátis de edição de mídia que dez anos 
antes teria custam dezenas de milhares de dólares".	
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5). Todos esses princípios são possíveis pela disseminação dos computadores e, 

consequentemente, do software, através do qual é facilitado para o usuário o processo de criação 

nas mídias de função pós-massiva, o compartilhamento e acesso (conexão generalizada) e, 

consequentemente, o questionamento das indústrias.	

 Lúcia Santaella propõe outra teoria sobre o assunto, na medida em que diferencia seis 

diferentes formações culturais: a cultura oral, escrita, impressa, de massas, das mídias e, por 

fim, a cultura digital ou cibercultura. Suas diferenciações entre cultura das mídias e cibercultura 

são reveladoras. Para Santaella, a cultura das mídias aparece enquanto uma cultura do 

disponível, no qual há uma convivência das mídias e um consumo individualizado dos artefatos 

culturais, enquanto na cibercultura vemos uma cultura do acesso, marcado pela convergência 

das mídias e pelo consumo compartilhado (SANTAELLA, 2003, p. 27). 	

 A cultura das mídias categorizada pela autora é marcada claramente por tecnologias 

midiáticas de predominância eletrônica, ou seja, sem a mediação de software. Isso marca de 

forma categórica seu arranjo para essa formação cultural, já que o consumo individualizado 

pressupõe métodos de acesso offline e a convivência das mídias indica suportes de assentamento 

midiáticos individualizados sem a mediação de um aparato capaz de simular e combinar – 

graças ao software – diferentes mídias.	

 Em compensação, Santaella, assim como Lemos, considera que as definições sobre 

cibercultura também apontam para o uso de software. Quando a autora coloca a cibercultura 

como uma cultura do "acesso", está concordando com as definições de função pós-massiva 

postuladas por Lemos, uma comunicação conectada, compartilhada e livre dos polos de emissão 

através de sistemas computacionais mediados por software. O que ela acrescenta à definição de 

Lemos é a questão da convergência midiática contra a mera convivência na cultura das mídias. 

Convergência, para Santaella, diz respeito à forma como as diferentes linguagens midiáticas, 

ao convergir em dispositivos computacionais mediados por software, passam a transformar-se 

e produzir novos produtos (SANTAELLA, 2007). Isso seria impossível na cultura das mídias.	

 Compreender os fenômenos da cibercultura, portanto, pressupõe entender a influência 

do software – e do processo de softwarization – na produção e consumo de mídia. Nesse sentido, 

para Manovich (2013), é o advento do software que vai dar novas características à mídia, sejam 

elas de acesso, compartilhamento, armazenamento, produção etc. É exatamente isso que, para 

o autor, vai se constituir enquanto "nova mídia" (new media):	

	
(...) to use any media authoring and editing software is to use “new media.” Or, to 
unfold this statement: all media techniques and tools available in software applications 
are “new media”—regardless of whether a particular technique or program refers to 
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previous media, physical phenomena, or a common task that existed before it was 
turned into software (MANOVICH, 2013, p. 141)42	

	

 Seguindo essa lógica de pensamento, pode-se intuir que os dados, frutos do processo de 

datafication, acabam, graças à mediação do processo ser realizada por software, constituindo-

se enquanto new media segundo termos manovichianos. A mídia, portanto, ao se tornar new, 

vai adquirir novas propriedades e configurações. Manovich (2002) apresenta cinco princípios 

que caracterizam o que chama de new media: a) Representação numérica; b) modularidade; c) 

automação; d) variabilidade; e) transcodificação.	

 A representação numérica do new media é consequência direta do processo de 

datafication. Ao transformar dados e produtos midiáticos de formatos analógicos para o 

formato digital, estamos compondo representações numéricas em código binário. Esse fator 

permite que os dados possam ser representados matematicamente e também sujeitos a 

manipulação por software. A mídia passa a ser programável, passiva a manipulação por 

procedimentos computacionais, ou algoritmos (MANOVICH, 2002, p. 49).	

 Enquanto Mayer-Schonberger e Cukier (2013) chamam esse processo de datafication, 

Manovich (2002) usa o termo digitazation e acrescenta ao processo duas etapas: sampling e 

quantization. O procedimento de sampling diz respeito ao que Murray (2011) define enquanto 

unidades semânticas e granularidade, ou seja, transformar uma informação analógica em uma 

unidade estrutural que possa ser identificada pelo computador e posteriormente calculada. A 

possibilidade de cálculo e quantificação corresponde à etapa de quantization. 	

 O princípio de modularidade corresponde à forma como essas amostras (samples) de 

mídia – ou unidades semânticas, utilizando a nomenclatura de Murray (2011) – podem se 

recombinar para criar produtos de maior escala, contudo sem perder suas identidades únicas. Ou 

seja, os new media conseguem apresentar diferentes níveis de granularidade, sendo possível 

observar formulações macro sem perder de vista os níveis semânticos micro. 	

 A modularidade em Manovich também pode relacionar-se ao que Santaella (2003) define 

como convergência, pois esta infere uma interação entre unidades semânticas diferentes que não 

só convivem na ecologia dos new media, mas convergem para produzir novos artefatos 

midiáticos. No Lostalgic, por exemplo, os samples podem ser reorganizados para revelar relações 

																																																								
42 Tradução nossa: "(...) Usar qualquer software de edição e autoria de mídia é usar "novas mídias." Todas as 
técnicas e ferramentas disponíveis em aplicações de software de mídia são "novas mídias" - independentemente 
de uma técnica particular ou programa se refere às mídias anteriores, fenômenos físicos, ou uma tarefa comum 
que existia antes de ter sido transformada em software".	
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ocultas entre os personagens, mas sem perder a possibilidade de observar as informações 

particulares sobre estes ou mesmo recombiná-los novamente.	

 Automação é o terceiro princípio dos new media, envolvendo os dois primeiros para 

possibilitar a automatização de várias operações que envolvem acesso, manipulação e produção 

midiática. A partir do momento em que a mídia e os dados passam a ser passíveis de programação 

e capazes de recombinação de suas unidades semânticas, é possível gerar várias ações 

automatizadas de mídia. A forma como o projeto Mar:es gera diferentes narrativas mostra certo 

nível de automação, pois o processo de seleção e recombinação das unidades semânticas 

(segmento de vídeos) é realizado pelo software a partir do input do usuário sobre a etiqueta que 

selecionar (paz, diversão, liberdade etc.).	

	
(...) the next stage in media evolution: the need for new technologies to store, organize 
and efficiently access these media materials. These new technologies are all computer-
based (...) Thus automation of media access is the next logical stage of the process 
which was already put into motion when a first photograph was taken. The emergence 
of new media coincides with this second stage of a media society, now concerned as 
much with accessing and re-using existing media as with creating new one 
(MANOVICH, 2002, p. 55)43	

	

  Consequentemente, pode-se afirmar que os new media são fluidos, variantes por 

natureza. Enquanto interfaces para uma determinada base de dados multimidiática, muitas vezes 

esses artefatos não figuram enquanto cópias idênticas de um original, mas como múltiplas 

diferentes versões que emergem nas redes e na interação com o sujeito. Essa oposição à lógica 

industrial e cultural moderna, apontada também por Lemos (2007) enquanto um dos princípios 

da cibercultura, corresponde ao terceiro princípio: variabilidade. 	

 A variabilidade pode ser percebida em diversos níveis. Muitos artefatos digitais usam, por 

exemplo, informações do usuário para customizar a experiência. Com a disseminação da Web e 

a constante interligação das redes sociais, esse método se torna cada vez mais recorrente. A página 

Year in Review44 (fig. 5), do Facebook, agrega informações do usuário tanto da própria rede social 

quanto de outras aplicações agregadas para formar, a partir de um template básico, uma 

retrospectiva multimidiática do ano daquele usuário.	

																																																								
43  Tradução nossa: "(...) O próximo estágio na evolução da mídia: a necessidade de novas tecnologias para 
armazenar, organizar e acessar de forma eficiente estes materiais de mídia. Estas novas tecnologias são todos 
baseados em computador (...) Assim, automação do acesso à mídia é a próxima etapa lógica do processo que já foi 
posto em movimento quando a primeira fotografia foi tirada. O surgimento de novos meios de comunicação 
coincide com esta segunda etapa de uma sociedade de mídia, agora interessada tanto com o acesso e reutilização 
de mídia existente, quanto com a criação de novas".	
44 Disponível em www.facebook.com/yearinreview 
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Figura - Year in Review do Facebook	

	
 O último princípio, chamado de transcodificação, diz respeito às relações entre as duas 

camadas do new media: a camada cultural e a camada computacional. Qualquer artefato digital, 

segundo Manovich (2002), pode ser compreendido enquanto combinação de duas camadas 

distintas, a cultural e a computacional. A camada cultural rege os processos de representação e 

significação desses artefatos, ou seja, uma imagem digital compõe assim uma vasta cultura 

visual humana prévia e carrega em si significados específicos (SANTAELLA, 2013, pos. 2863). 

Na camada computacional, entretanto, a mesma imagem pode ser compreendida enquanto um 

conjunto de unidades semânticas (pixels) passíveis de leitura, quantificação matemática e 

manipulação por um software.	

 Para o autor, essas diferentes camadas vão influenciar uma à outra. Na medida em que 

os artefatos culturais vão sendo "datificados" (datafication) e passam a existir na ecologia do 

new media, eles também recebem novos paradigmas que operam no nível da camada 

computacional, como operações algorítmicas, convenções de interação humano-computador e 

outras características do que Manovich coloca enquanto uma ontologia computacional 

(MANOVICH, 2002, p. 64).	

 Portanto, toda mídia (ou dado), a partir do momento em que é quantificada em dados 

transformada em new media, dada a aplicação desses princípios, passa a adquirir novas e 

instigantes propriedades derivadas da sua simulação em software. A possibilidade de extensão 

permanente é uma delas:	

	
(...) we can add new properties or even invent new types of media by simply changing 
existing or writing new software. Or by adding plug-ins and extensions, as 
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programmers have been doing it with Photoshop and Firefox, respectively. Or by 
putting existing software together (MANOVICH, 2013, p. 92)45	

 	

 Assim como a lógica das databases permite observar as experiências narrativas 

enquanto fenômenos abertos e muitas vezes líquidos, a possibilidade de extensão permanente 

do software contribui de forma interessante com esse fato. Ou seja, da mesma forma como as 

bases de dados são dinâmicas e sempre podem acessar ou armazenar novas e diferentes 

unidades semânticas, a maneira como essas unidades são processadas e manipuladas é 

igualmente dinâmica graças às diferentes propriedades e funções que facilmente podem ser 

adicionadas ao software. 	

 Muitos games, por exemplo, trabalham com a lógica da expansão, permitindo que o 

jogador experimente o gameplay e a narrativa de forma inusitada a partir de poucas adições à 

base de dados (como personagens, cenários, itens etc.) e de novos algoritmos para reger a ação 

do software e, consequentemente, de novas propriedades que o programa vai exibir. O game 

Metal Gear Rising: Revengeance46 (fig. 12) demonstra bem essa propriedade, pois permite que 

o jogador faça o download de uma adição à campanha principal no qual ele pode jogar com um 

personagem coadjuvante (Blade Wolf, detalhe da figura 12). Para isso, a equipe de 

desenvolvimento não precisou reescrever todo o programa do jogo, e, sim, adicionar novos 

elementos na base de dados e novas funções ao software.	

	
Fig. 12: Metal Gear Rising: Revengeance e Blade Wolf	

	

																																																								
45 Tradução nossa: "(...) Podemos adicionar novas propriedades ou até mesmo inventar novos tipos de mídia 
simplesmente alterando ou escrevendo um novo software. Ou pela adição de plug-ins e extensões, como 
programadores têm feito isso com o Photoshop e Firefox, respectivamente. Ou, colocando softwares existentes 
juntos".	
46Lançado em 2013 para Microsoft Xbox 360 e Sony Playstation 3 pela Konami e criado pela Platinum Games. 
Ver mais informações em http://en.wikipedia.org/wiki/Metal_Gear_Rising:_Revengeance 
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 Além de possibilitar uma expansão permanente das propriedades dos artefatos 

midiáticos, a presença do software permite que os computadores e outros dispositivos digitais 

funcionem enquanto metameios (metamedium) (MANOVICH, 2013, p. 102). A partir do 

momento em que o software torna capaz a manipulação dos dados/mídias através do processo 

de datafication e também da permanente extensão de suas propriedades, colocamo-nos diante 

de um aparato que, expandindo o paradigma multimidiático47, torna-se metamidiático.	

 Isso quer dizer que, graças à soma dos processos de datafication e softwarization, há 

agora uma ecologia midiática que possibilita a simulação expandida de mídias e dados 

analógicos, a criação de novos artefatos inteiramente digitais e a combinação de ambos, gerando 

produtos terceiros e reafirmando o ideal de convergência de Santaella (2003).	

  Manovich (2013) cartografa essa paisagem descrevendo o computador enquanto uma 

metamídia a partir de dois polos: a) mídias simuladas x novas mídias; e b) técnicas específicas 

de mídia x técnicas independentes de mídia.	

 No primeiro polo, temos as mídias simuladas, relacionadas às mídias tradicionais – de 

origem física, mecânica ou eletrônica – transpostas para o meio digital, fruto do processo de 

datafication, e amplificadas com novas propriedades de software. Fotos, vídeos, áudio, texto e 

outros se categorizam dessa forma. As novas mídias computacionais, por outro lado, não 

aparecem referenciadas nas mídias tradicionais e acabam convergindo no software, como os 

hipertextos e hipermídias, espaços navegáveis 3D etc. (MANOVICH, 2013, p. 110).	

 A essas diferentes estruturas de dados, sejam de mídias simuladas ou novas, aplicam-se 

técnicas (ou, nesse caso, algoritmos) para acessar, manipular e produzir essas diferentes 

unidades semânticas. Para Manovich (2013), as técnicas específicas de mídia correspondem às 

estruturas de dados compostas por unidades também específicas. Ou seja, não teríamos, em 

tese, como obter um resultado significativo ao aplicar um filtro de nitidez, característico de 

tratamento imagético, em uma estrutura semântica textual, por exemplo.	

 Por outro lado, há técnicas independentes de mídia que podem atuar de forma livre, 

quaisquer sejam as estruturas específicas dos dados, fazendo com o que o software aplique, 

portanto, características comuns a quaisquer unidades semânticas. Normalmente, as técnicas 

independentes correspondem a conceitos gerais de manipulação da informação, como a 

possibilidade de busca de dados (searchability), de geolocalização (findability) e de 

visualização de diferentes formas (data visualization) (MANOVICH, 2013, p. 119).	

																																																								
47 Manovich (2013) caracteriza artefatos multimídia enquanto documentos nos quais diferentes tipos de mídia são 
combinados mas mantêm suas propriedades. É uma definição semelhante ao que Santaella (2003) define enquanto 
convivência de mídias. 
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 Perceber e identificar como os produtos midiáticos clássicos se encaixam nessa 

cartografia pode parecer simples. Porém, a partir do momento em que diferentes artefatos 

culturais contemporâneos passam a coexistir em software, as paredes que separavam as rígidas 

classificações modernas começam a ter suas bases estremecidas:	

	
(...) new “media-independent techniques” (i.e. concepts implemented to work across 
many data types) clearly stand out in the map of the computer metamedium we have 
drawn because they go against our habitual understanding of media as plural (i.e. as 
consisting of a number of separate mediums). If we can use the same techniques across 
different media types, what happens to these distinctions between mediums? 
(MANOVICH, 2013, p. 119)48	

 	

 Quando, portanto, as diferentes propriedades e técnicas de mídia (específicas ou não) 

passam a se tornar elementos de software que podem ser aplicados a diferentes estruturas de 

dados (ou unidades semânticas), dá-se à emergência um novo estágio na hibridização midiática, 

que Manovich (2013) vai chamar de deep remixability (remixagem profunda). Esse novo 

paradigma diz respeito exatamente ao desenvolvimento gradual de interoperabilidade entre 

diferentes técnicas e estruturas de mídia antes impossíveis.	

 Consequentemente, essas inusitadas combinações vão colocar em movimento um fluxo 

dinâmico de evolução desses artefatos midiáticos. Em vez de termos uma quantidade diminuta 

de produtos midiáticos bem definidos – característica base do cenário midiático moderno – 

passamos a ter uma imensidão de novos objetos que compartilham genes, técnicas, unidades 

semânticas etc. Esse desenvolvimento contínuo, baseado nas propriedades dos dispositivos 

digitais de atuar enquanto metamídias, aponta caminhos surpreendentes no que diz respeito à 

emergência midiática e narrativa.	

	

	

	
	

																																																								
48Tradução nossa: "(...) novas "técnicas independentes de mídia" (ou seja, conceitos implementados para trabalhar 
através de diferentes tipos de dados) destacam-se claramente no mapa do metamedium computacional que 
postulamos pois vão contra a nossa compreensão habitual da mídia como plural (ou seja, consistindo de uma série 
de meios separados). Se nós podemos usar as mesmas técnicas em diferentes tipos de mídia, o que acontece com 
essas distinções entre meios?"	
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4. POR UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE NARRATIVIDADE EM JOGOS 
MÓVEIS LOCATIVOS  
 	

4.1 SOBRE A MATRIZ DE ANÁLISE	

 	

 Tomando como ponto de partida as discussões estabelecidas nos capítulos anteriores, 

fica claro que, ao investigar a manifestação de narratividade em games – e, nesse trabalho em 

particular, em jogos móveis locativos – é preciso aplicar um olhar específico, atento à camada 

do software e às características da mídia, levando em conta que esta última se manifesta 

enquanto um ambiente de simulação. Como visto, os estudos narratológicos contemporâneos 

estão atentos a variados e diversos vetores que interferem na manifestação da narratividade, e 

não somente ao significado discursivo atrelado embutido no texto, considerando este um 

artefato semiótico. 	

 A partir da postulação de Ryan (2010) –  “Narrative meaning + semiotic encoding = 

narrative text” – é possível perceber, de forma bastante clara, que analisar somente o discurso 

narrativo (narrative meaning) que os produtos culturais apresentam não é suficiente. Contudo, 

no caso particular desse projeto, a análise da parte complementar (semiotic encoding), dentro 

da tríade que Ryan propõe, aponta para um grau de complexidade ímpar. Essa complexidade 

decorre da maneira como a codificação semiótica manifesta-se nos objetos analisados, levando 

em consideração duas diferentes camadas: a) a primeira, e mais profunda, corresponde às 

propriedades do software; b) a segunda observa as características fundantes do suporte de 

enunciação, ou seja, a simulação enquanto propriedade definidora da mídia game.	

 Partindo desse pressuposto, a análise dos objetos selecionados acontecerá a partir de 

uma observação de caráter experimental das características específicas em cada uma dessas 

camadas, assim como as relações entre estas, ressaltando a seguinte ordem: a) Camada 01: 

software, a partir do aporte teórico apontado no capítulo 03; b) Camada 02: simulação, levando 

em consideração as particularidades da mídia game, discutidas no capítulo 02; c) Camada 03: 

narratividade, tomando como base as condições para sua manifestação observadas também no 

capítulo 02 do presente trabalho. Objetiva-se, portanto, examinar como a manifestação desses 

artefatos – produtos narrativos baseados numa mídia pautada na simulação – em software pode 

afetar a produção de narratividade dos mesmos.	

 Dentro da primeira camada – software –, observar-se-á características oriundas tanto do 

processo de datafication quanto softwarization. Em primeiro lugar, será estudada a origem dos 

dados que, quando inputados no sistema, compõem a experiência narrativa. Estes são gerados 
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de forma ativa ou passiva pelo usuário? Em seguida, serão analisados os conteúdos midiáticos 

apresentados pelo software enquanto metamídia, podemos considerar estes conteúdos enquanto 

simulações de linguagens midiáticas não-computacionais (texto, vídeo, imagens, áudio etc.) ou 

material de origem computacional. A seguir, serão classificadas as técnicas de mídia utilizadas 

pelo usuário para interagir com o software. Estão presentes técnicas específicas mídia (ou seja, 

técnicas transpostas das mídias analógicas) ou técnicas independentes de mídia? Por fim, para 

encerrar a análise da primeira camada, também serão analisadas as propriedades da nova 

mídia49 – discutidas por Manovich (2002) – presentes no artefato: modularidade, automação, 

variabilidade e transcodificação.	

 Terminada a análise da primeira camada, o trabalho segue para a camada 02, que 

corresponde às características do objeto enquanto mídia baseada em simulação. A análise 

começa observando as seguintes características da simulação que podem produzir discurso: a 

representação, a manipulação das regras, as regras de objetivo e as metarregras. Em seguida, 

será analisada a forma como a simulação incorpora os elementos narrativos, ou seja, há uma 

predominância de elementos narrativos incorporados ou emergentes? Dando continuidade, 

também nos interessa observar os diferentes tipos de emergência que a simulação apresenta: 

emergência por variação, surpresa ou novidade? Por fim, encerra-se a análise dessa camada 

com a perspectiva conciliadora de Jenkins (2003), observando as características do que ele 

coloca enquanto enviromental storytelling, ou seja, a simulação evoca narrativas pré-

existentes? Constitui-se enquanto espaços de performance? Apresenta micronarrativas?	

 A última camada corresponde ao campo da narratividade, e será analisada a partir da 

perspectiva de dois dos autores discutidos previamente, Herman (2009) e Ryan (2010). A 

produção de narrativadade será investigada, portanto, a partir da sua forma de contextualização, 

sequencialidade de eventos, construção e desconstrução de mundos e what it is like, conforme 

postula Herman (2009), assim como a partir das dimensões de Ryan (2010): a dimensão 

espacial, temporal, mental e por fim formal e pragmática.	

 Todas as camadas, assim como suas categorias e subcategorias, serão analisadas a partir 

de níveis de intensidade. Para cada tópico será atribuído um valor, entre 0 e 3, que corresponde 

ao grau de apresentação dos mesmos nos objetos analisados. Essa delimitação de valor ajudará 

na percepção geral da predominância de determinadas camadas nos objetos analisados, assim 

como na interpretação dos dados para detectar possíveis relações causais entre as camadas. 

Além disso, a avaliação baseada em graus de intensidade corresponde ao entendimento de que, 

																																																								
49 Nessa análise será desconsiderada a propriedade “representação numérica”, tendo em vista que ela é inerente e 
se apresenta de forma completa em qualquer artefato computacional, sendo uma das suas características centrais. 
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no interior das camadas, categorias e subcategorias, há sempre nuances de manifestação dos 

pontos analisados, ou seja, os objetos em observação neste projeto podem se aproximar ou 

afastar, de forma gradual, do modelo ideal de reconhecimento alguma das categorias. Evita-se, 

portanto, o risco de uma análise de teor binário, abrindo a possibilidade para a manifestação de 

relações causais – mesmo que minuciosas e discretas –entre categorias de diferentes camadas.	

 A análise dos fenômenos a partir da sua segmentação em camadas deve, portanto, 

fornecer uma percepção expandida das relações emergentes que a narrativa mobiliza na 

contemporaneidade. Essas relações, embora já observadas pelos narratologistas no próprio 

processo de leitura do texto, apresentam um grande potencial de amplificação quando 

manifestadas em ambientes de simulação mediados por software. É exatamente esse potencial 

que a análise a seguir pretender explicitar.	

 Abaixo é possível perceber, em forma de tabela, a forma específica como cada camada 

será analisada, assim como suas categorias internas e ordem de observação:	

	
CATEGORIA	 SUBCATEGORIA	 GRAU	

 
CAMADA I – SOFTWARE	

	

1.1 ORIGEM DOS DADOS	
1.1.1 Geração ativa	 	 	 	

1.1.2 Geração passiva	 	 	 	

1.2 CONTEÚDO MIDIÁTICO	
1.2.1 Simulado	 	 	 	

1.2.2 Novo	 	 	 	

1.3 TÉCNICAS DE MÍDIA	
1.3.1 Específicas	 	 	 	

1.3.2 Independentes	 	 	 	

1.4 PROPRIEDADES 	
DA NOVA MÍDIA	

1.4.1 Modularidade	 	 	 	
1.4.2 Automação	 	 	 	

1.4.3 Variabilidade	 	 	 	
1.4.4 Transcodificação	 	 	 	
	

CAMADA II – SIMULAÇÃO	
	

2.1 DISCURSO	

2.1.1 Representação	 	 	 	
2.1.2 Manipulação de regras	 	 	 	

2.1.3 Regras de objetivo	 	 	 	
2.1.4 Metarregras	 	 	 	

2.2 ELEMENTOS NARRATIVOS	 2.2.1 Incorporados	 	 	 	
2.2.2 Emergentes	 	 	 	

2.3 TIPOS DE EMERGÊNCIA	 2.3.1 Variação	 	 	 	
2.3.2 Surpresa/Novidade	 	 	 	

2.4.1 Narrativas pré-existentes	 	 	 	
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2.4 ENVIROMENTAL 
STORYTELLING	

2.4.2 Espaços de performance	 	 	 	
2.4.3 Micronarrativas	 	 	 	
	

CAMADA III – NARRATIVIDADE	
	

3.1 HERMAN	

3.1.1 Contextualização	 	 	 	
3.1.2 Sequência de eventos	 	 	 	

3.1.3 Construção e desconstrução	
de mundos	 	 	 	

3.1.4 What it is like	 	 	 	

3.2 RYAN	

3.2.1 Dimensão espacial	 	 	 	
3.2.2 Dimensão temporal	 	 	 	
3.2.3 Dimensão mental	 	 	 	

3.2.4 Dimensão formal e pragmática	 	 	 	
	

	

4.2 SOBRE O CORPUS DE ANÁLISE: INGRESS E OS JOGOS MÓVEIS LOCATIVOS	

	

 Como objeto de observação desta análise de caráter experimental, foi selecionado o 

seguinte jogo: Ingress, desenvolvido pela Niantic Labs – uma startup pertencente ao grupo 

Google – em 2012.	

 O jogo supracitado foi desenvolvido para ser acessado através de dispositivos móveis 

multiplataforma50 (smartphones e tablets) e, além disso, integra o gênero de game chamado de 

jogos móveis locativos. O termo jogo móvel locativo, conforme aponta Mont’Alverne (2012) 

refere-se a uma categoria específica de jogo qualificada a partir de três premissas básicas: 1) é 

mediada por tecnologias móveis digitais, entre eles tablets, smartphones etc. 2) Necessita de 

conexão com redes sem fio, como WiFi, 3G, Bluetooth, etc. 3) integra obrigatoriamente os 

espaços físicos e virtuais, de forma que a localização geográfica do jogador interfere 

diretamente no gameplay.	

A espacialidade operada por esses games deixa de ser completamente descolada do 

espaço real, gerando apropriações lúdicas dos espaços urbanos que contribuem para a 

experiência do jogador. Nos jogos móveis locativos, como manifestação digital, o espaço é 

posto no o centro do game design.	

Esses jogos estimulam, antes de tudo, uma redescoberta lúdica dos espaços urbanos, 

proporcionando uma maior conexão entre os jogadores e esses ambientes que, outrora, 

poderiam ser percebidos como ordinários. Os próprios dispositivos digitais mediadores 

																																																								
50 Neste trabalho o jogo foi analisado através do sistema iOS, operando em um iPhone 5C. 
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utilizados, como os smartphones e tablets, podem potencialmente assumir novos significados, 

levando em consideração a nova camada de valor simbólico que recai sobre os aparelhos.	

A categoria dos jogos móveis locativos (JML) não foi escolhida a revelia. Pelo 

contrário, percebe-se que, nesse gênero em particular, são perceptíveis alguns aspectos que 

tornam seus games intrigantes à investigação, sobretudo pela ótica da narrativa. 	

Em primeiro lugar, destaca-se o fato dos JML serem mediados por smartphones e, 

consequentemente, estarem assentados de forma bastante expressiva no paradigma do software. 

Embora atualmente os consoles portáteis de videogame também sejam mediados por software, 

há uma grande diferença entre a maneira como o software se manifesta nestes e nos JML. 

Compreende-se que os consoles portáteis são desenvolvidos levando em consideração a tarefa 

jogar enquanto sua atividade principal, o que afeta tanto as possibilidades de interação que o 

software apresenta ao usuário quanto a própria materialidade do hardware.	

Enquanto isso, um smartphone (como exemplo mais representativo de um dispositivo 

móvel onde podem manifestar-se os JML) é projetado com o intuito de realizar múltiplas 

modalidades de tarefa, sendo o “jogar” uma – mas não a única – delas. Consequentemente, 

desenvolver jogos para essa plataforma requer do game designer grande atenção, já que a 

plataforma em questão não traz consigo todo o repertório e cultura de práticas já instauradas 

dentro do imaginário do jogador. Portanto, posicionar os games lado a lado com outros 

programas dentro do ambiente computacional ajuda a evidenciar, para o jogador, a camada de 

software que estes artefatos culturais possuem.	

Esses objetos, a partir desse processo de softwarization, vão requerer do jogador um 

modelo mental de interação particular, que tende a privilegiar a utilização de técnicas 

independentes de mídia (MANOVICH, 2013), levando em conta o ambiente de interação em 

que o jogador estará imerso. Enquanto num console portátil há, em parte, um vocabulário 

preestabelecido de interações (modeladas em grande parte pelo hardware desses aparelhos, 

marcados por botões e joysticks), num smartphone o game conviverá com outros programas 

que, assim como ele, vão demandar do jogador ações de interação. Essa contaminação que o 

software proporciona a partir do processo de softwarization configura-se enquanto primeiro 

fator de escolha dos JML enquanto corpus de análise.	

	

4.3 INGRESS	

	

 Neste capítulo será analisado o game Ingress, desenvolvido e publicado em 2012 pela 

Niantic Labs, startup pertencente ao Google. Inicialmente o game estava disponível somente 
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enquanto aplicativo (“app”) para a plataforma Android, mas passa a integrar o portfólio de apps 

do iOS no fim de 2014, expandindo consideravelmente sua base de jogadores. 	

Ingress (fig.12) é um JML que trabalha em cima da premissa básica do “capture a 

bandeira”, um estilo tradicional de jogo que tem como base a competitividade entre diferentes 

times de jogadores para o domínio de determinada região ou artefato. Nesse caso em particular, 

os jogadores são divididos em dois times e, a partir daí, devem trabalhar em conjunto (ou 

individualmente, embora isso não seja encorajado) para capturar, hackear e destruir portais 

espalhados pelo mapa do jogo. Como trata-se de um JML, o mapa do jogo é o próprio ambiente 

geográfico no qual o jogador está inserido.	

	

	
Fig.12: Interface de Ingress	

	

Embora a mecânica básica seja relativamente simples, Ingress coloca à disposição do 

jogador um extenso universo narrativo sobre o qual o player pode agir, influenciando os 

próximos acontecimentos e compreendendo de forma mais profunda suas ações sobre o jogo. 

Além da complexidade narrativa, na medida em que o jogador passa a dominar as possibilidades 

de gameplay que o jogo oferece, assim como passa a interagir de forma mais intensa com a 

comunidade ao seu redor, as oportunidades de estratégia e ação também se tornam 

exponencialmente mais complexas. 	

No campo da narrativa, Ingress envolve o jogador de diferentes formas. A premissa 

básica parte da existência de um novo tipo de substância química chamada de XM (exotic 

matter), descoberta por cientistas do CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear). 

Essa substância estaria associada a seres misteriosos, chamados na mitologia do jogo de 

Shapers, e também poderia ser potencialmente coletada e manipulada através de portais 
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presentes em espaços e marcos de importância socioeconômica e cultural dentro das cidades. 

Surgem, então, duas facções rivais (fig. 13), os Enlighteneds (verde), que acreditam nos 

benefícios que os Shapers podem trazer para a humanidade, e Resistance (azul), que são contra 

esse processo. 	

	

	
Fig 13: Disputa de território entre as duas facções	

	

Enquanto a facção Enlightened vê a influência dos Shapers como um possível novo 

passo na evolução humana, a Resistance prevê uma catástrofe a partir desse mesmo fenômeno. 

Cabe aos jogadores optar por uma das facções e interagir com os portais de XM espalhados 

pelo espaço urbano, garantindo assim a vitória da sua facção sobre os inimigos. Quanto mais 

portais de XM uma facção controla, mais poder ela possui no sistema do jogo.	

Os portais podem estar presentes em diversos tipos de espaço nos territórios urbanos, 

sempre associados diretamente a locais reais. Dentre os mais comuns, encontram-se 

construções públicas, instituições de ensino, instituições religiosas, pontos históricos e 

artísticos, negócios e comércios locais etc. Entretanto, a Niantic Labs não permite a colocação 

de portais em nenhum espaço que corresponda a propriedade privada, nem a grandes redes de 

negócio (supermercados, shoppings centers, varejo de grandes marcas etc.), tendo em vista que 

esses espaços ignoram as particularidades simbólicas locais que circundam a comunidade de 

jogadores.	

Embora a Niantic Labs não expresse esse ponto de forma clara, há uma grande 

predisposição da desenvolvedora em estimular a redescoberta de espaços urbanos – sendo boa 

parte destes de interesse público e social – por parte da comunidade de jogadores. Esse processo 

gera uma instigante relação discursiva entre as comunidades locais de jogadores com a grande 

narrativa global que se desenvolve ao redor do jogo. Acontecimentos e eventos realizados em 

locais diferentes influenciam a situação global da narrativa. Essa tensão entre regionalismo e a 

questão global é problematizada em detalhe por Chess (2014):	
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(...) the larger, globalist game narrative could not function without the creation of these 

regional portals. It takes user-defined portals to give significance to location, which in 

turn, gives significance back to the larger global game narrative. In this way, global and 

regional are constantly in conversation in the game world. (CHESS, 2014, p. 1113)51 

 

É interessante perceber como a Niantic Labs se aproveita da predisposição e 

disponibilidade que sua comunidade de jogadores tem para produzir conteúdo. No que diz 

respeito à narrativa, o app Ingress é somente um dos diversos pontos de contato que os 

jogadores podem ter com a história (deveras ampla e complexa), apesar de ser o ponto central. 

O app é a ferramenta através da qual a narrativa é primariamente agenciada. Além do app, a 

Niantic Labs também trabalha a narrativa através de outras mídias, como seu próprio site, 

vídeos periódicos publicados em seu canal do YouTube (Ingress reports), eventos periódicos 

organizados em grandes centros urbanos (XM Anomaly Events) e outros artefatos narrativos, 

como romances e quadrinhos. Dentre esses produtos, faremos uma breve análise dos vídeos e 

eventos periódicos – antes de adentrar na análise do game –, tendo em vista que esses 

demonstram, de forma mais clara, a agência da comunidade de jogadores no desenvolvido 

narrativo do jogo. 	

Através do seu canal no YouTube52, a Niantic Labs expõe uma diversidade de conteúdo, 

desde vídeos que explicam como o jogo funciona, auxiliando o jogador iniciante, até vídeos 

mais específicos, explorando pontos específicos da narrativa, expondo pistas, convocando os 

jogadores a agir. Para estes últimos é preciso algum conhecimento prévio sobre a mecânica do 

jogo e o backstory. A produção é extensa e constante, revelando um grande compromisso e 

dedicação da equipe de desenvolvimento em relação a sua comunidade de jogadores.	

 Dentro da grande variedade de conteúdo gerado pela Niantic Labs, uma categoria de 

vídeo em particular nos interessa, o INGRESS REPORT. Essa categoria, que é veiculada em 

média a cada 15 dias53, apresenta-se em forma de noticiário, trazendo para a comunidade fatos 

que ajudam a desenvolver a narrativa, avisando os jogadores sobre eventos públicos que 

acontecerão em breve, realizando a cobertura de eventos passados e, o mais importante, 

enaltecendo as ações de jogadores (ou grupos de jogadores) sobre o universo ficcional. Esse 

último ponto é chamado de Situation Report (fig. 14) dentro da linha editorial do noticiário. 	

																																																								
51 Tradução nossa: “ (…) A narrativa global não poderia funcionar sem a criação dos portais regionais. É preciso 
portais definidos pelo usuário para dar significado à localização que, por sua vez, dá significado de volta para a 
narrativa global do jogo. Desta forma, global e regional estão constantemente em conversa no mundo do jogo.	
52  youtube.com/user/ingress 
53  O centésimo INGRESS REPORT foi ao ar em 16 de abril de 2015: youtube.com/watch?v=4ShyMPn-poU 
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Fig14: Exemplo de INGRESS REPORT	

	

Nos Situation Reports são apresentados fatos de interesse público que jogadores tem 

desenvolvido dentro da plataforma. Na décima sexta edição54 do INGRESS REPORT, por 

exemplo, a coluna é dedicada a apresentar e analisar o fenômeno de field art (fig. 15), um 

curioso processo de criação de imagens através da geração de conexões entre portais do jogo, 

conexões estas geradas exclusivamente pelos jogadores. Muitos destes tem utilizado esse 

recurso para gerar desenhos inusitados, com determinado conteúdo discursivo embutido. 	

	

	

	
Fig. 15: Exemplos de field art	

	

Por exemplo, um grupo de jogadores no Canadá recentemente coordenou uma ação para 

construir, através desse recurso, o desenho de uma folha de carvalho, imagem símbolo do país. 

Essa e outras manifestações desse fenômeno fizeram com que, no INGRESS REPORT citado 

acima, a apresentadora sugerisse que essas ações poderiam estar sendo influenciadas pelos 

																																																								
54 Disponível em: youtube.com/watch?v=_I0rhpExcfI 
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Shapers, ou seja, sugere uma possível associação da prática ao encadeamento narrativo que o 

universo ficcional agencia.	

Em outro Situation report é relatado o caso de uma dupla de jogadores de Berlim, 

associados à facção Resistance, que tem utilizado um barco para deslocar-se mais rapidamente 

entre os portais da cidade55. Toda a reportagem exposta no INGRESS REPORT é gerada através 

de conteúdo que os jogadores enviam à Niantic Labs (vídeos, depoimentos, imagens etc.). 

Nessa reportagem, um dos jogadores declara que, através dessa estratégia, pretende derrubar 

todos os portais inimigos na área. Não é uma declaração leviana. Naquele momento o jogador 

está interpretando o papel de “agente” que assume dentro do jogo e sua declaração pode, 

potencialmente, iniciar um embate glorioso entre as duas facções no espaço urbano de Berlim. 

Embora seja uma questão situada num espaço específico, esse acontecimento pode facilmente 

influenciar a narrativa global caso obtenha expressividade suficiente.	

 Além dos Situation reports, outro recurso que a Niantic Labs utiliza para manter a 

comunidade engajada e produtiva é o XM Anomaly Events56 (fig. 16), uma série de sessões 

especiais de jogo em forma de eventos episódicos (coordenados pela própria equipe da Niantic 

Labs) que ocorrem ao redor do mundo. Esses eventos muitas vezes geram uma determinada 

repercussão na narrativa central do jogo, envolvendo personagens centrais da narrativa, 

enigmas e locais de importância histórica. A forma particular que um evento se desdobra vai, 

portanto, gerar novos encadeamentos narrativos para o universo ficcional em questão. O mais 

interessante, contudo, é que esses encadeamentos dependem primariamente da ação dos 

jogadores, ou seja, há aí uma série de possibilidades que a Niantic Labs não consegue, a priori, 

prever.	

Um dos eventos, chamado de 13MAGNUS, por exemplo, fez com que as duas facções 

competissem para decidir o futuro de Roland Jarvis, um dos principais personagens do 

universo. Outra XM Anomaly, intitulada de SaveKlue, permitiu que a personagem Klue, também 

fundamental para a trama, fosse alistada para a facção Enlightened, a qual ela sempre lutou 

contra. Esses eventos, que envolvem centenas de jogadores, colocam a comunidade em contato 

direto com os personagens, através da presença dos atores que os interpretam nos vídeos 

veiculados pela Niantic Labs. Tudo que acontece nesses eventos é registrado e transforma-se 

em conteúdo para a produção do INGRESS REPORT, tratado acima.	

	

																																																								
55 Disponível em: youtube.com/watch?v=t8mVTI_fNog 
56  https://www.ingress.com/events 
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Fig. 16: Jogadores reunidos para XM Anomaly Event	

	

Como visto, embora Ingress possa também ser jogado de forma casual, somente 

realizando as funções básicas de interação com os portais de XM, participar da construção do 

seu mundo ficcional requer um engajamento mais expressivo por parte dos jogadores. A seguir, 

realizar-se-á a análise de como esse fenômeno funciona, a partir da matriz de análise proposta 

previamente neste capítulo.	

	

4.3.1 CAMADA I - INGRESS ENQUANTO SOFTWARE	

 	

	
Fig. 17: Diagrama da Camada I – Software	

	

Conforme proposto previamente, a primeira etapa da análise será dedicada à dimensão 

do software. Pretende-se, com a observação dessa camada em particular, obter uma percepção 
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mais clara e incisiva sobre as características formais do objeto de análise em questão, tendo em 

vista o papel fundamental que o software desempenha nos artefatos culturais contemporâneos.	

No que diz respeito à origem dos dados, percebe-se uma forte inclinação do sistema à 

geração ativa. Boa parte do que o jogo computa enquanto input vem de ações deliberadas pelo 

player, ou seja, este precisa agir conscientemente para o que o jogo aconteça. Dentre essas ações 

destaca-se o processo de hackeamento, ataque e conquista de portais, como também o 

cadastramento de novos portais, que inclui ações de geotagging, fotografia e descrição textual 

desses espaços. 	

Em Ingress, a geração passiva de dados limita-se às informações de GPS que o sistema 

captura, modificando o mapa de jogo conforme o jogador se desloca no espaço urbano. Isso 

influencia nos portais aos quais o jogador terá acesso, a outros jogadores com os quais este 

poderá potencialmente interagir (sua comunidade mais próxima), assim como à quantidade de 

XM que o jogador poderá coletar enquanto locomove-se na cidade. 	

Observando o espaço de jogo de Salvador-BA, por exemplo, fica claro que há uma 

quantidade desproporcional de agentes e portais ativos da facção Resistance, o que torna o jogo 

mais difícil para aqueles que optam pela facção Enlightened. Nesse caso, o jogador não pode 

simplesmente optar por jogar em outro espaço (como São Paulo, onde a situação é oposta) sem 

ocupá-lo fisicamente. Nessa primeira categoria, portanto, será atribuído grau 03 de intensidade 

à geração ativa de dados, enquanto a geração passiva de dados fica com grau 01. Embora 

influencie de forma direta no gameplay, a variedade e quantidade de dados coletados ainda é 

bastante restrita.	

Em relação ao conteúdo midiático trabalho dentro de Ingress, nota-se um equilíbrio 

melhor entre as categorias em relação à subcategoria anterior (“origem dos dados”). Temos, 

enquanto conteúdo midiático simulado, a presença de trechos de vídeos, conteúdo fotográfico 

e também textual. Os vídeos são trabalhos dentro e fora do app, e têm como função explicar o 

funcionamento do gameplay, divulgar novos trechos da narrativa, enigmas, ou mesmo informar 

os players, como o caso analisado acima do INGRESS REPORT. 	

Cada portal, por sua vez, possui conteúdo fotográfico e textual associado a ele, levando 

em conta que a Niantic Labs exige que o jogador envie pelo menos uma foto do local que 

pretende transformar em portal. Essas fotos se encontram disponíveis quando o jogador acessa 

o portal, bem como é possível encontrar ali trechos de texto que descrevem como chegar até 

aquele portal, ou a relevância dele naquele espaço particular.	

Enquanto conteúdo midiático novo, ou seja, aquele característico das novas mídias, 

encontra-se o uso de geolocalização, através do GPS presente nos smartphones, assim como os 
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objetos modelados em 3D que compõem o ambiente virtual e os itens presentes no jogo, e 

também as geotags que são colocadas nos espaços, transformando-os em portais de XM. Dentre 

todos estes, destaca-se a possibilidade de criar geotags, levando em consideração a inclinação 

nata desses conteúdos em relação à nova mídia, assim como sua relevância para o gameplay. 	

Embora a Niantic Labs tenha realizado um mapeamento inicial, antes do lançamento do 

jogo, colocando portais em locais de relevância histórica e social já estabelecidos nos principais 

centros urbanos do mundo, cabe à comunidade de jogadores expandir o espaço do jogo a partir 

da criação desses novos portais. Esse processo amplifica continuamente o espaço narrativo de 

Ingress. Nesse caso, a cada uma das subcategorias será atribuído valor 02. Há bastante conteúdo 

midiático simulado, mas, dentro do app, estes têm pouco impacto no gameplay e narrativa, 

enquanto o conteúdo midiático novo, embora mais escasso, ocupa posição central nesse 

aspecto.	

Também há um equilíbrio maior dentro da categoria “técnicas de mídia”. Por tratar-se 

de um jogo em que é preciso realizar operações muito específicas, no que diz respeito ao 

gameplay, temos diversas técnicas específicas de interação com os conteúdos midiáticos 

apresentados. Dentre elas, destacamos o hackeamento, a colocação de Resonators57, a recarga 

de Resonators, a geração de links entre portais, o disparo de XMP em portais inimigos, a 

instalação de mods em portais58 entre outros. Todas essas ações correspondem a procedimentos 

particulares que o jogador precisa realizar para obter resultados positivos dentro do jogo. 

Levando em consideração essa relevância, atribuímos grau 03 a essa subcategoria.	

As técnicas independentes de mídia, dentro de Ingress, ficam pautadas em ações 

acessórias ao gameplay principal. É possível apontar técnicas como a navegação em direção a 

um determinado portal, realizada através do GPS, a possibilidade de conversar com outros 

agentes (rivais ou aliados) através do sistema de chat interno, a função de compartilhamento de 

realizações dentro do jogo em diversas redes sociais, o processo de geotagging e fotografia para 

a criação de novos portais entre outros. Embora existam em quantidade significativa dentro de 

Ingress, o seu caráter secundário confere às técnicas independentes grau 02 na matriz.	

 Passando para a próxima categoria, propriedades da nova mídia, começamos a análise 

a partir da “modularidade”. Identifica-se, em Ingress, a manifestação de modularidade através 

de dois recursos, os portais e os eventos de XM Anomaly. No jogo os portais são a grande 

																																																								
57 Resonators são artefatos do jogo que funcionam fortalecendo os portais, ou seja, protegendo-os contra a 
dominação inimiga. O jogador conquista um portal de forma efetiva ao preencher todos seus espaços disponíveis 
com resonators de sua facção. 
58 É possível customizar os portais, adicionando a eles itens de defesa e ataque contra inimigos, bem como outros 
artefactos que incrementam seus atributos gerais. A esse processo dá-se o nome de modding. 
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unidade modular que caracteriza o sistema. A depender da ação dos jogadores, esses módulos 

podem se modificar para produzir novos efeitos nos espaços. Além disso, as XM Anomalies, 

conforme discutido acima, produzem modularidade ao alterar de forma momentânea o sistema 

de regras em determinados espaços. A essa categoria é atribuído grau 02, levando em conta sua 

baixa amplitude, mas alto impacto no gameplay. 	

Não foram encontrados elementos de automação que se apresentassem de forma 

significativa dentro do sistema do jogo, o que confere a essa categoria grau 00 na análise. Esse 

fator pode estar relacionado à baixa captura de dados passivos do jogador, ou seja, a inexistência 

da necessidade de processar e correlacionar esses dados para promover alterações na 

jogabilidade.	

A variabilidade, por sua vez, apresenta-se de forma intensa em Ingress. Isso se deve 

graças ao contexto de jogo que varia conforme a localização geográfica do jogador. Como a 

geolocalização importa para o sistema de regras, cada jogador poderá ter, potencialmente, uma 

experiência única e variável com o game. A localização altera a relação de equilíbrio entre as 

facções, a dificuldade do jogo, o potencial simbólico dos espaços em que jogador estará 

interagindo, entre outros. Da mesma forma, a modularidade conferida ao jogo pelo sistema 

dinâmico de portais gerados por usuários amplifica as características de variabilidade de 

Ingress. Confere-se, portanto, grau 03.	

Por fim, temos a transcodificação, também com grau 03. Compreende-se que Ingress 

fomenta um processo de transferência simbólica bastante expressivo entre o ambiente 

computacional e o ambiente cultural. Como já dito, o jogo tenciona os espaços urbanos, 

conferindo novos significados, permitindo novas apropriações a partir do acoplamento de dados 

computacionais. Novos significados culturais são codificados no espaço urbano através do 

universo ficcional de Ingress, assim como as interações possibilitadas nesses espaços permitem 

que o jogo seja também recodificado. Como coloca Chess (2014):	

	
The game allows for an exciting kind of civic engagement through these technologies, 

where players become more knowledgeable and active in their regional spaces, but at 

a global level where their regionalisms seem to have increased in significance through 

their involvement in the larger game narrative. (CHESS, 2014, p.1115)59 

	

	

																																																								
59 Tradução nossa: “O jogo permite um tipo emocionante de engajamento cívico através destas tecnologias, onde 
os jogadores tornam-se mais experientes e ativos em seus espaços regionais, mas também a um nível global onde 
o regionalismo aparenta crescer em significância a partir de seu envolvimento na narrativa global”.	
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4.3.2 CAMADA II - INGRESS ENQUANTO SIMULAÇÃO	

	

	
Fig. 18: Diagrama da Camada 02 – Simulação	

	

Dando continuidade ao processo de análise, serão observadas nesta seção as 

características de Ingress enquanto um ambiente de simulação, ou seja, um sistema regido por 

regras. É essa característica particular que confere a esse artefato a aproximação com o universo 

dos games enquanto mídia. É de fundamental importância, portanto, avaliar o objeto a partir 

dessa perspectiva, e não somente suas propriedades enquanto software.	

Iniciamos, portanto, observando as possibilidades da simulação para articulação de 

discurso, como propõe Frasca (2003). No que se refere às capacidades representacionais do 

objeto, tem-se aqui um baixo grau de intensidade. O sistema em questão apresenta 

possibilidades pouco expressivas no que diz respeito à articulação de discurso através do que é 

apresentado enquanto linguagem formal para o jogador. 	

Embora os recursos de linguagem que o jogo utiliza facilitem a ambientação no universo 

ficcional, graças a estética visual ser baseada no que tradicionalmente se reconhece enquanto 

ficção científica, há poucas possibilidades disponíveis para o jogador se mobilizar enquanto 

produtor de discurso. Todo o conceito visual do sistema é baseado no contraste cromático entre 

verde (cor que representa a facção Enlightened) e azul (cor da Resistance) para enfatizar o 

embate entre os rivais, sendo também permitido que o jogador customize seu avatar, ainda que 

de forma bastante limitada. Essas características, por serem de cunho mais cosmético do que 

discursivo, apresentam grau 01 na matriz.	

Já em relação à manipulação de regras, percebemos em Ingress um potencial maior de 

articulação discursiva. É dado ao jogador uma grande gama de possibilidades graças ao 
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repertório relativamente amplo de regras e ações presente no sistema. A forma em particular 

como um jogador se comporta dentro do jogo pode impactar na sua comunidade e, muitas vezes, 

contribuir com a produção narrativa global do universo em questão. 	

Um bom exemplo é a prática de colaboração entre facções, que tem se tornado cada vez 

mais comum dentro do jogo. Em muitas cidades, as duas facções agem em conjunto para criar 

zonas neutras, onde jogadores menos experientes podem evoluir no game com mais 

tranquilidade, até obter um domínio maior das propriedades do jogo. Essa manipulação 

arbitrária das regras pode gerar um conteúdo simbólico variável em cada cidade, a depender 

das práticas de cada comunidade de jogadores em particular. A essa categoria, será atribuído 

grau 02 na matriz de análise.	

Partindo para as regras de objetivo, percebe-se que estas desempenham um forte papel 

na maneira como a simulação mobiliza o discurso. Embora possamos apontar práticas de 

colaboração interfacções – como a aliança citada acima e o fenômeno de field art, já discutido 

previamente –, o grande objetivo de cada jogador é ajudar sua facção a subjugar a rival. A todo 

momento, o jogador é lembrado e incentivado para isso, não há meio-termo. Este só ganha 

pontos e avança no jogo ao executar ações que contribuam com esse fim. Mesmo que não se 

saiba por quanto tempo a Niantic Labs – através da Google – permanecerá produzindo conteúdo 

para o Ingress, ou se em algum momento alguma facção será declarada vencedora, acarretando 

o fim do game, alcançar a vitória suprema é a expectativa daqueles jogadores que estão 

investindo tempo e esforço na interação com o universo ficcional. Nesse sentido, pode-se 

atribuir grau 03 a esse ponto.	

No que tange o contexto das metarregras, percebemos que Ingress possui dois recursos 

passíveis de discussão: a criação de novos portais e a capacidade de conectar diferentes portais, 

construindo assim zonas de controle. Essas funcionalidades, já apresentadas a posteriori, 

permitem que a comunidade trabalhe em conjunto com a desenvolvedora para ampliar a base 

de dados do game, possibilitando que as perspectivas de jogo de determinadas regiões se 

modifiquem conforme a atuação das facções naquele espaço. Tais possibilidades podem afetar 

diretamente uma realidade de jogo local, mas comumente não geram grandes impactos no que 

diz respeito ao gameplay geral/global do jogo, portanto, aparece na matriz com grau 02.	

Em relação à forma como os elementos narrativos são apresentados na simulação, 

percebemos em Ingress uma grande inclinação para os elementos emergentes, em detrimento 

dos elementos narrativos incorporados. Dentro do app, encontramos pouquíssimos elementos 

incorporados, sendo estes limitados a um vídeo introdutório e alguns trechos de texto e vídeo 

que são possíveis de visualização a medida em que o player interage com o sistema, tendo como 
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objetivo contextualizá-lo com a narrativa central, caso ainda não tenha tido contato. Fora do 

app, contudo, há uma ecologia narrativa mais expressiva com diversos artefatos textuais que 

contribuem para a construção do universo ficcional. 	

Ingress, nesse sentido, privilegia os elementos narrativos emergentes. Como todo o jogo 

é baseado na interação jogadores-sistema e jogadores-jogadores, há um grande fluxo de 

elementos narrativos que emergem destas interações, à medida em que os jogadores realizam 

ações dentro do game. Isso ocorre não só em sessões individuais e ordinárias de qualquer um 

dos jogadores, mas principalmente nos eventos que reúnem as duas facções em sessões 

especiais de jogo (XM Anomaly Events), assim como em partidas de jogo organizadas por 

comunidades locais para tentar derrubar rapidamente as defesas da facção oponente, de forma 

similar a uma guerrilha. Apontamos, portanto, grau 01 para os elementos incorporados e grau 

03 para os elementos emergentes.	

Considerando, portanto, a prevalência de elementos emergentes narrativos, é natural 

que a simulação também privilegie de forma enfática as possibilidades de emergência também 

no gameplay. Há uma forte presença tanto da emergência enquanto variação, também da 

emergência enquanto surpresa/novidade. No primeiro quesito, a emergência enquanto variação, 

podemos perceber que, mesmo a partir de um sistema de regras relativamente simples, Ingress 

já prevê uma grande variedade de comportamentos emergentes por parte dos jogadores. O fato 

do mapa de jogo ser variável a depender da geolocalização do player influencia de forma 

significativa esse comportamento emergente variável, levando em conta que cada contexto 

regional exigirá do jogador uma estratégia de jogo diferente. Além disso, o jogo permite que 

diferentes perfis emergentes se manifestem, ou seja, enquanto alguns jogadores podem agir de 

forma mais exploratória e casual, outros podem ser mais agressivos etc. 	

Da mesma forma, Ingress também cria oportunidades para uma emergência enquanto 

novidade/surpresa. Essas novas formas de jogar são, inclusive, incentivadas pela Niantic Labs, 

no supracitado Situation Reports. As comunidades e jogadores individuais têm se articulado 

cada vez mais para encontrar novas formas de jogar e atingir pontuações devastadoras sobre os 

rivais. 	

Entre algumas dessas práticas de novidade, podemos colocar o field art, assim como as 

alianças formadas interfacções, ou o próprio caso do grupo de jogadores em Berlim, que utiliza 

um barco para deslocar-se entre os portais. Um caso interessante aconteceu em Melbourne, na 

Austrália, onde um grupo de oito jogadoras da facção Enlightened cooperaram para criar o 

primeiro portal de level 8 construído somente por jogadoras do sexo feminino do mundo. Além 
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disso, o local escolhido para criar o portal foi um monumento dedicado a exaltar a participação 

das mulheres na medicina australiana. Considera-se, portanto, grau 03 para as duas categorias.	

Daqui em diante, o foco da análise de Ingress estará no quesito simulação, a partir da 

perspectiva do enviromental storytelling, tendo como base as postulações de Jenkins (2004) 

sobre o tema, apresentadas previamente neste trabalho. 	

Ingress constantemente evoca narrativas pré-existentes, trabalhadas fora do espaço 

institucional do app. Como já dito, a Niantic Labs realiza um grande esforço para produzir, de 

forma contínua, conteúdo narrativo para o universo ficcional de Ingress. Contudo, há poucos 

pontos de contato com esse conteúdo narrativo pré-existente dentro do próprio jogo. Toda 

novidade que surge no sistema (novos itens, funções, eventos especiais etc.) tradicionalmente 

direciona o jogador para outros canais de conteúdo controlados pelos desenvolvedores, como o 

site e o canal do YouTube. Graças a essa fragilidade na forma como a narrativa pré-existente é 

evocada no jogo, atribuímos grau 02.	

Há, entretanto, uma grande aspiração de Ingress no que diz respeito à manifestação de 

espaços de performance. Os jogadores de Ingress não são somente jogadores, mas assumem o 

papel de agentes, que vão agir de forma significativa sobre o espaço urbano para ajudar sua 

facção contra o avanço dos inimigos. É perceptível a intenção dos desenvolvedores de 

incentivar nos jogadores a prática da exploração, tanto física quanto virtual. Além do que, é 

preciso considerar que o poder sobre o avanço da narrativa está completamente nas mãos da 

Niantic Labs. 	

Embora a comunidade possa influenciar nos caminhos que a história central segue, cabe 

aos desenvolvedores definir quando esses eventos determinantes acontecerão, no formato de 

XM Anomaly Events. Nesse aspecto, resta aos jogadores o processo de apropriação do jogo 

enquanto espaços emergentes de performance. Essa é uma forte característica que define como 

Ingress se manifesta enquanto um produto de enviromental storytelling, acarretando grau 03 na 

matriz de análise.	

Por fim, observa-se também a presença de micronarrativas em Ingress, mesmo que de 

forma ainda tímida. Vimos que Ingress permite e incentiva o comportamento emergente por 

parte dos jogadores, que produzem conteúdo muitas vezes de forma inusitada e com grande 

valor simbólico atrelado. Contudo, na maioria das vezes há uma grande dicotomia entre a ação 

localizada de comunidades de jogadores e a narrativa global central do jogo. Uma comunidade 

local ou regional específica pode, por exemplo, possuir uma história própria, que emergiu 

organicamente a partir da interação de seus jogadores – sendo estes rivais ou aliados –, e 

produzir diversas micronarrativas espalhadas pelo sistema a partir de portais, criação de zonas 
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de controle específicas, tratados entre facções etc. Entretanto, essas micronarrativas podem ter 

um significativo estritamente relacionado àquela realidade local e não influenciar diretamente 

no contexto global de Ingress. Neste caso, graças à dicotomia supracitada, será atribuído valor 

02 a esse fator na matriz de análise. 	

	

	

4.3.3 CAMADA III – A NARRATIVIDADE EM INGRESS	

	
Fig. 18: Diagrama da Camada III - Narratividade	

	

Nesta última camada, analisaremos como Ingress pode potencialmente mobilizar 

significado narrativo enquanto artefato cultural, ou seja, produzir narratividade. Para tanto, 

serão utilizados os critérios de narratividade apontados tanto por Ryan (2010) quanto por 

Herman (2003), apresentados e discutidos previamente neste trabalho.	

O primeiro ponto a ser observado concerne à contextualização (HERMAN, 2009). 

Compreendemos que Ingress coloca o jogador num contexto de discurso específico, tanto em 

escala macro – através da narrativa global que envolve todos os jogadores e a produção de 

conteúdo da Niantic Labs –, quanto em escala micro – através dos contextos de discurso de 

comunidades locais de jogo. Para ser um bom jogador de Ingress é preciso ter consciência desse 

contexto de significação. 	

Contudo, esse processo de contextualização acontece, muitas vezes, fora do ambiente 

digital proporcionado pelo app. No âmbito da narrativa macro, por exemplo, é preciso buscar 

outros canais de conteúdo do desenvolver. No contexto micro, também, levando em conta que 

as comunidades locais costumam utilizar outros recursos (como redes sociais, fóruns de 

discussão etc.) que vão além do sistema de chat disponível dentro dos muros do app. Nesse 
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caso, embora Ingress – o app – contextualize de forma geral o jogador, as minúcias ainda 

precisam ser exploradas para além do game, conferindo grau 02 a esse ponto.	

Quanto à sequência de eventos, percebemos uma problemática semelhante à questão da 

contextualização. Como já dito, não se sabe por quanto tempo Ingress continuará existindo 

enquanto jogo, levando em conta que, da forma como é operado hoje, Ingress requer uma 

produção constante de conteúdo por parte dos desenvolvedores. Mesmo assim, desde 2012 (ano 

de lançamento do game) há uma grande preocupação da Niantic Labs em continuar oferecendo 

novos pontos na narrativa, mais pontos de contato com eventos passados etc. A partir disso, os 

jogadores conseguiram construir uma linha do tempo60 extensa e detalhada com todos os 

acontecimentos relevantes para a narrativa em curso.	

Enquanto uma experiência transmídia, Ingress se apresenta enquanto uma referência no 

que tange a sequencialidade de eventos. Os já discutidos XM Anomaly Events não só apresentam 

para os jogadores o desenrolar da narrativa, mas também permitem que essas comunidades 

interajam de forma direta com esses eventos e personagens, trilhando caminhos de significação 

novos e inusitados. Esse aspecto de Ingress exemplifica o processo cognitivo que é construir o 

fechamento de um texto, conforme discutido previamente. Há, aqui, uma manifestação bastante 

clara do que Goulemot (2001) compreende enquanto “polissemia do texto literário”, embora 

Ingress não se comporte enquanto um texto canônico e formal.	

Entretanto, também é preciso que os jogadores se desloquem para fora do ambiente do 

app para ter consciência da maneira como a sequencialidade de eventos é trabalhada na 

narrativa em questão, levando em conta a macro-história de Ingress. No que diz respeito às 

narrativas locais, percebe-se que Ingress não oferece recursos para que os jogadores possam 

rastreá-las de forma significativa, como acontece em contexto global. Ainda que comunidades 

locais possam articular-se para gerar esse conteúdo61, o jogo em enquanto artefato cultural em 

si carece dessa função. Por esse motivo é atribuído grau 02 à sequencialidade de eventos.	

Como Ingress trabalha constantemente com a articulação simbólica entre os espaços 

físicos e virtuais, é natural que o game se coloque enquanto um bom exemplo do que Herman 

(2009) propõe enquanto “construção e desconstrução de mundos”. Há, na narrativa de Ingress, 

um desequilíbrio muito claro sobre o qual os agentes (players) precisam agir, buscando retornar 

o universo a seu estado de equilíbrio a partir da vitória final de alguma das facções. No caso da 

																																																								
60 Disponível em: https://niantic.schlarp.com/investigation:characters:lore 
61 Ingress constantemente sugere o uso do Google+, a rede social do Google, enquanto ferramenta de comunicação 
entre jogadores e facções. Muitas comunidades locais de jogo usam esse canal para agendar partidas, discutir 
estratégias de jogo, ou mesmo aproximar-se casualmente. 
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facção Enlightened, o equilíbrio quer dizer um novo passo na evolução humana, a partir da 

adoção e manipulação livre do XM. Para os agentes da Resistance, esse equilíbrio é o retorno 

à realidade que existia antes da abertura dos portais de XM. Há uma tensão clara entre o estado 

do mundo que está posto e um estado devir, almejado pela facção Enlightened, que move de 

forma geral a trama. Todo o dia-a-dia do jogo, assim como as sessões especiais, conduzem o 

jogador para essa problemática.	

Percebemos igualmente a presença de seres de comportamento humanoide em Ingress, 

sejam estes outros jogadores ou personagens ficcionais – representados por atores – 

introduzidos pela Niantic Labs, que tensionam o espaço da narrativa ao manter contato direto 

com os agentes nos momentos decisivos do jogo. Por alcançar de forma plena esse quesito, 

conferimos grau 03 na matriz de análise.	

Ingress coloca-se enquanto um poderoso exemplo do critério what it’s like, que fala 

sobre como o texto narrativo deve proporcionar para o leitor – no caso em questão, os agentes 

– a experiência de viver nesse universo dinâmico, em fluxo, em constante mudança e 

atualização. É possível, a partir da interação com Ingress, construir modelos mentais de como 

aquele universo, seus personagens, outros jogadores, eventos e cenários funcionam. Nesse 

sentido, a partir do momento em que o aplicativo é acionado, o jogador deixa de ocupar somente 

o lugar de um usuário de smartphone, mas passa a ser um agente de Ingress, dedicado a trabalhar 

em prol da sua facção para cumprir as missões existentes no jogo. Os XM Anomaly Events 

evidenciam bastante isso, levando em consideração que, nesses casos, há um sentimento de 

pertencimento ainda maior por parte da comunidade, já que o resultado dessas partidas afeta os 

eventos futuros da narrativa. Esse quesito é central na experiência de Ingress, assim como 

aparece de forma enfática no sistema, garantindo grau 03 na análise.	

Para além da perspectiva colocada por Herman (2009), cabe também analisar a 

manifestação de narratividade em Ingress a partir das dimensões propostas por Ryan (2010): as 

dimensões espacial, temporal, mental e formal/pragmática.	

No que diz respeito à dimensão espacial, podemos perceber que Ingress é eficaz em 

produzir um espaço de jogo particular e contextualizado. O jogador, enquanto agente, é a todo 

tempo relembrado de que está ocupando um espaço de jogo, um espaço de troca entre sua 

realidade geográfica e a referida realidade ficcional. Nesse sentido, o cenário do jogo é 

potencialmente todo o globo terrestre, levando em conta que o processo de expansão dos 

portais, ou seja, a transformação simbólica dos territórios urbanos em espaços ficcionais, cabe 

à comunidade de jogadores, embora sobre o controle da Niantic Labs. Há também uma vasta 
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gama de personagens que potencializam essa dimensão, interagindo com os jogadores tanto 

presencialmente quanto virtualmente.	

Também há uma exploração bastante instigante da dimensão temporal em Ingress. Em 

primeiro lugar, percebe-se que o mundo representado pela narrativa está, de fato, situado em 

determinado período específico no tempo. Todo o desenrolar do jogo, principalmente através 

do app e dos XM Anomaly Events acontece no tempo presente, enquanto outros artefatos 

narrativos da franquia expandem a linha do tempo no passado. Além disso, é perceptível que 

esse mundo em questão tem passado por mudanças significativas, à medida em que os jogadores 

competem pelo domínio da sua facção e se engajam no direcionamento das decisões do jogo, 

mediante a mediação da Niantic Labs. Nesse sentido, Ingress não apresenta um mundo 

corriqueiro e cotidiano, pelo contrário, o jogo trabalha no sentido de ressignificar de forma 

expressiva os espaços de vivência dos jogadores. Para as duas categorias acima, foi atribuído 

grau 03 na matriz de análise.	

Sobre a dimensão mental, percebemos sua manifestação com intensidade menor do que 

das anteriores. É necessário reconhecer o esforço da Niantic Labs em desenvolver personagens 

expressivos e que estão, sempre que possível, em contato com os jogadores. Contudo, a maioria 

esmagadora desses agentes só se manifesta nos momentos em que é realizada alguma sessão 

especial de jogo. No dia a dia da maioria dos jogadores, o contato com esses agentes é pouco 

inexpressivo, muitas vezes inexistente. Embora os eventos narrativos globais circulem em torno 

dessas figuras, não há uma consistência nos momentos mais cotidianos de interação com o 

universo. A situação mais comum é a interação entre jogadores, sejam eles de equipes aliadas 

ou não. Em alguns casos essa interação pode gerar reações emocionais, em outros não. 	

Um bom exemplo desse fenômeno é a Operação Megalodon (fig. 19), uma ação 

coordenada por jogadores norte-americanos da facção Resistance para criar a primeira zona de 

controle que cruzasse o oceano atlântico. Para isso foi preciso coordenar esforços com uma 

equipe nos Estados Unidos, outra na França e uma terceira no Brasil, com jogadores do Rio 

Grande do Norte. A realização dessa operação foi documentada62 em vídeo pela equipe da 

Niantic Labs, e mostra de forma clara o impacto desse acontecimento no relacionamento entre 

as equipes envolvidas, seus membros e também seus concorrentes. 	

	

	

																																																								
62 Disponível em: https://youtu.be/RhRPoGTM1u0 
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Fig.19: Operação Megalodon	

	

Por fim, temos a dimensão formal e pragmática. Em primeiro lugar, observa-se que 

Ingress apresenta relações causais entre os eventos, principalmente entre aqueles controlados 

e/ou mediados pela desenvolvedora. Boa parte dos mistérios apresentados, ou dos eventos 

especiais propostos, tendem a ter um fechamento específico, gerando um impacto claramente 

mensurável e identificável dentro do contexto discursivo do jogo. Nesse sentido, tais 

acontecimentos tendem a funcionar como “episódios” ou “capítulos” dentro da narrativa 

central. 	

Além disso, também percebemos que boa parte dos elementos descritos e 

experimentados pelos agentes acontecem, de fato, no universo ficcional representado. Esse 

ponto é bastante perceptível, levando em conta que os jogadores nunca abandonam de fato o 

espaço do jogo. Para adentrá-lo, basta somente que o agente acione o app em seu smartphone, 

transformando o território urbano no campo de batalha do jogo.	

Há uma grande controvérsia e, consequentemente, uma dificuldade para a análise, sobre 

a possível relevância da narrativa de Ingress para os jogadores. Como já visto, Ingress possui, 

de fato, uma comunidade bastante extensa e engajada. Muitas pessoas têm construído ou 

modificado suas histórias de vida63 graças à interação com o jogo. Contudo, não é possível 

estimar, de fato, se Ingress age da mesma forma em todos os agentes. Muitos destes também 

podem ser jogadores somente casuais ou eventuais. Para as duas últimas categorias será 

atribuído grau 03 na análise. 	

																																																								
63 Na documentação da “Operação Megalodon” – Ingress Obssessed ep. 3 –, citada anteriormente, há uma ênfase 
na história da jogadora Rio5, que utilizou o Ingress como uma forma de reabilitação física e social depois de um 
sério problema de saúde. Hoje a jogadora americana é uma das mais bem pontuadas agentes da facção “Resistance” 
no mundo. 
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Por fim, observando a junção (fig. 20) entre as três diferentes camadas, percebemos que 

a configuração de Ingress apresenta-se da seguinte forma:	

	
Fig. 20: Diagrama completo de Ingress	

	

4.3.4 RELAÇÕES ENTRE CAMADAS	

	

 Embora seja de fundamental importância identificar o grau de intensidade de cada uma 

das subcategorias, também se faz necessário, para atingir o objetivo principal da pesquisa em 

questão, comparar e analisar as relações existentes entre itens de diferentes camadas. Para tanto, 

foi desenvolvida uma estratégia experimental para identificar as principais relações entre 

camadas a serem analisadas neste trabalho.	

 O primeiro passo foi apontar, de forma geral, quais itens de diferentes camadas possuem 

conexão entre si. Por exemplo, é possível perceber claramente a relação entre o item 1.1.1 

(Camada Software | Origem dos dados | Geração ativa de dados) com o item 2.1.2 (Camada 

Simulação | Algo | Manipulação de Regras). Além do item 1.1.1, 2.1.2 também mobiliza, na 
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camada I – software, os itens 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.3 e 1.4.4, totalizando, portanto, 7 

conexões externas, contabilizando somente aquelas traçadas com a camada I – software.	

 Ao comparar 2.1.2 com o item 2.2.1 (Camada Simulação | Elementos narrativos | 

Incorporados), vemos que este se conecta, na camada Software, somente com 1.1.2 e 1.2.1, ou 

seja, possui somente 2 conexões externas. Lado a lado, fica claro que 2.1.2 atrai para si uma 

quantidade muito maior de relações com a camada Software do que 2.2.1. 	

Após todas as relações possíveis terem sido traçadas, aqueles itens que apresentavam 

uma maior quantidade de conexões externas foram escolhidos para a análise que virá em 

seguida. Este procedimento foi aplicado em todas as camadas, possibilitando que fossem 

identificadas as mais relevantes relações para análise. 	

 Abaixo serão relacionadas as conexões externas que serão analisadas a partir de cada 

camada. Na Camada I – Software, as relações externas mais fortes foram:	

	

• 2.1.2 (Camada Simulação | Discurso | Manipulação de Regras), que se relaciona 

com 1.1.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.3, e 1.4.4, totalizando 07 conexões.	

• 2.2.2 (Camada Simulação | Elementos narrativos | Emergentes), que se relaciona 

com 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, totalizando 08 conexões.	

• 2.4.2 (Camada Simulação | Enviromental Storytelling | Espaços de 

performance), que se relaciona com 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.3 e 

1.4.4, totalizando 08 conexões.	

• 3.1.3 (Camada Narratividade | Herman | Construção e desconstrução de 

mundos), que se relaciona com 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 

totalizando 08 conexões.	

	

Na Camada II – Simulação, as relações externas mais fortes foram:	

• 1.1.2 (Camada Software | Geração de dados | Geração passiva), que se relaciona 

com 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3, totalizando 07 conexões.	

• 3.2.3 (Camada Narratividade | Ryan | Dimensão mental), que se relaciona com 

2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3, totalizando 7 conexões.	

• 3.2.4 (Camada Narratividade | Ryan | Dimensão formal e pragmática), que se 

relaciona com 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2 e 2.4.3, totalizando 07 conexões.	
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Na Camada III – Narratividade, as relações externas mais fortes foram:	

• 1.2.1 (Camada Software | Conteúdo midiático | Simulado), que se relaciona com 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4, totalizando 06 conexões.	

	

Cada um dos agrupamentos de conexões será analisado em particular. Procuramos, 

portanto, compreender melhor de que formas as diferentes características – ou itens – desse 

artefato narrativo, descritas aqui através das diferentes camadas, influenciam-se mutuamente 

para a emergência de uma nova forma de narratividade.	

	

4.3.5 RELAÇÕES EXTERNAS DA CAMADA I – SOFTWARE	

	

4.3.5.1 MANIPULAÇÃO DE REGRAS	

	

Percebemos uma forte relação na forma como a Manipulação de Regras (2.1.2) dialoga 

com a camada do Software em Ingress enquanto forma de mobilizar discurso. No que diz 

respeito à questão dos dados, há uma relação mais próxima com a geração ativa de dados 

(1.1.1). Ora, faz-se necessário que o jogador agencie o sistema do jogo para que as regras se 

manifestem. O jogo, por si só, é um pacote de regras, regras estas que, quando atualizadas pelo 

jogador, têm o potencial de produzir diversos outcomes diferentes: “Since a game has multiple 

outcomes, the player must expend effort trying to reach as positive outcome as possible” 

(JUUL, 2005, pos. 608)64.	

Da mesma forma, há uma relação muito próxima com o conteúdo midiático novo 

(1.2.2), aquele que acaba caracterizando Ingress enquanto uma mídia-jogo. Manipular as regras, 

em Ingress, significa interagir com as unidades semânticas (MURRAY, 2001) próprias e 

específicas do game, aquelas que lhe conferem sentido. As regras de Ingress, enquanto um 

artefato procedimental, vão delimitar ações de interação com conteúdo específico daquela 

mídia, como os portais de XM, as chaves destes portais, os Resonators e outros itens presentes 

no universo ficcional.	

Consequentemente, a Manipulação de Regras também mobiliza para si as técnicas 

específicas de mídia (1.3.1), levando em consideração que estas são necessárias para interagir 

com conteúdo midiático novo. Embora seja possível perceber em Ingress uma série de 

																																																								
64 Tradução nossa: “Uma vez que um jogo pode ter vários desfechos, o jogador deve despender um esforço tentando 
alcançar o resultado o mais positivo possível.	
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mobilizações discursivas a partir do uso de conteúdo midiático simulado – a partir de técnicas 

independentes de mídia –, ainda há um forte lastro entre o modus operandi da manipulação de 

regras e a necessidade de unidades interativas – e formas de interação – próprias do game. Ou 

seja, Ingress ainda mantém uma conexão muito forte com a forma “clássica” de interação e 

manipulação de regras e elementos narrativos de outros jogos.	

Entretanto, percebemos também que Ingress já avança na utilização de técnicas 

independentes de mídia (1.3.2) para mobilizar o discurso do jogo, principalmente no que 

caracteriza e particulariza o próprio artefato: o uso de geolocalização através do GPS dos 

smartphones. Além da geolocalização, o jogador de Ingress é incentivado a produzir conteúdo 

midiático simulado através de técnicas independentes de mídia, principalmente ao acoplar 

dados (foto e texto) aos portais. 	

Esse ponto em particular, aponta para uma tendência interessante. Vemos aqui um 

elemento midiático novo (portal de XM), que é produzido através de técnicas específicas de 

mídia, mas que necessita também de conteúdo midiático simulado (fotos e textos) para 

aumentar seu poder de significado e contextualização. Embora isso seja ainda acessório ao 

gameplay principal, esse fator pode apontar para uma possível inclinação frente ao uso de mais 

técnicas independentes e conteúdos midiáticos simulados enquanto elementos significativos 

dentro do sistema de regras do jogo.	

Chegando às propriedades da nova mídia, é possível perceber uma relação significativa 

com a automação (1.4.2), variabilidade (1.4.3) e transcodificação (1.4.4). Em Ingress, a 

automação participa da manipulação de regras a partir da atribuição automática do espaço do 

jogo, via GPS, assim como pelas diversas ações automatizadas que o jogo realiza, como a 

manutenção e defesa dos resonators, sem a necessidade do jogador revisitar seus portais 

constantemente. Isso demonstra que Ingress mantém suas regras de forma bem clara enquanto 

sistema, mesmo sem exigir a interação constante do jogador com os itens.	

A variabilidade presente no jogo também altera a forma como as regras são 

manipuladas. Um diferente espaço de jogo vai requerer do jogador diferentes estratégias de 

ação naquela região. Esse fator pode, potencialmente, alterar de forma substancial a maneira 

como determinado jogador percebe o encadeamento lógico do jogo. Mudar o espaço de 

ambientação do jogo pressupõe, como já foi visto, modificar também a comunidade de 

jogadores ao redor, a oferta de portais, o nível de dificuldade etc.	

Consequentemente, a troca simbólica entre o software e a cultura, através da 

transcodificação, também dialoga com a manipulação das regras. É através das diferentes – e 

inovadoras – formas que os jogadores articulam os elementos informacionais do sistema que 
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acontece, em si, o processo de transcodificação. Fica claro, através dos exemplos apresentados 

anteriormente, que o discurso atrelado às ações dos jogadores e suas diferentes comunidades 

está diretamente relacionado às maneiras particulares como estes subvertem o sistema de regras 

do jogo.	

	

4.3.5.2 ELEMENTOS NARRATIVOS EMERGENTES	

	

Passando para os Elementos Narrativos Emergentes, também fica clara a relação destes 

com diversos itens da camada Software. Analisando os dados, por exemplo, percebe-se que 

estes mobilizam a emergência narrativa tanto pela geração ativa (1.1.1) quanto passiva (1.1.2). 

No primeiro caso, é preciso que os jogadores ajam sobre o sistema, ou seja, realizem as ações 

determinadas pelo sistema de regras do jogo, para que boa parte dos elementos narrativos 

emergentes se manifestem. Não há produção narrativa em Ingress sem a participação ativa e 

direta dos jogadores. Da mesma maneira, embora o jogador seja convocado constantemente a 

agir, o contexto em que este vai interagir com o sistema depende invariavelmente de detalhes 

gerados passivamente, controlados pelo mesmo sistema. Ou seja, embora o jogador deva 

interagir para produzir diferença no universo ficcional, seu contexto de atuação estará amarrado 

diretamente à sua geolocalização (elemento passivo).	

Nesse caso, em particular, há novamente uma tendência interessante colocada por 

Ingress. É, de fato, necessária a ação direta do jogador para gerar dados, contudo, esses dados 

– e as ações das quais estes derivam – são contextualizados diretamente por condições que o 

usuário produz (sua localização no espaço), mas com influência deveras limitada. Ingress é, 

nesse caso, um exemplo do que Juul (2005) coloca enquanto “Emergence games with 

progression components”:	

	
(...) hybrid where the overall game structure is emergent but contains a number of small 

quests where the player has to perform a sequence of events to complete the quest 

(JUUL, 2005, pos. 809)65 

	

Nesse caso, Ingress requer que o jogador performatize uma série de ações para 

contribuir com o objetivo principal da sua facção. Entretanto, o sistema que controla essas ações 

funciona de forma emergente, ou seja, a partir de uma base de regras que se recombinam, 

																																																								
65 Tradução nossa: (...) híbrido, onde a estrutura geral do jogo é emergente, mas contém um número de pequenas 
missões onde o jogador tem de executar uma sequência de eventos para completar a missão.	
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gerando inúmeras possibilidades diferentes de gameplay. Embora aqui Ingress mantenha a 

identificação com sua categoria principal (game), há uma modificação na maneira como os 

elementos narrativos emergentes se manifestam graças à contextualização que eles projetam 

sobre o jogador, sua comunidade e o espaço do jogo.	

 No que diz respeito ao conteúdo midiático, em Ingress é possível perceber que boa 

parte da emergência narrativa surge a partir do conteúdo midiático novo (1.2.2), ou seja, dos 

elementos que particularizam a mídia enquanto jogo. De fato, é através desse conteúdo em 

particular que o jogo se desenvolve, são as peças interativas para o avanço do universo ficcional. 

Como já visto, Ingress utiliza conteúdo midiático simulado como estratégia de contextualização 

da narrativa, mas somente para tal função. Embora seja necessário atrelar texto e fotos aos 

portais criados por jogadores, é somente através da manipulação destes a partir de outros itens 

específicos do jogo que o gameplay acontece.	

Esse fato conduz para uma forte conexão também com as técnicas específicas de mídia 

(1.3.1), levando em consideração que esses elementos precisarão ser manipulados pelo jogador 

de alguma forma. Os elementos narrativos emergentes, em Ingress, são produzidos e 

manipulados através dessas técnicas. 	

Estes elementos também são altamente modulares (1.4.1), passíveis de variação (1.4.3) 

e trabalham a favor do processo de transcodificação (1.4.4).	

	

4.3.5.3 ESPAÇOS DE PERFORMANCE	

	

 Há também uma conexão consistente entre a caracterização de Ingress enquanto 

software com sua constituição enquanto espaço de performance. O player constrói esses 

espaços tanto de forma ativa (1.1.1) quanto de forma passiva (1.1.2.), levando em consideração 

que suas ações sobre o espaço interativo e ficcional se categorizam enquanto performances 

procedimentais sobre o universo em questão. Além disso, a própria existência do player no 

espaço do jogo, a partir da sua geolocalização, contribui para a manutenção dos espaços 

performáticos de jogadores terceiros.	

 Por tratar-se de um espaço de performance, vemos uma conexão poderosa com os 

elementos midiáticos novos. A performance, nesse caso, requer a mobilização dos referidos 

elementos dentro do espaço do jogo para que a ação seja realizada de forma plena. É a ação 

sobre esses elementos que constitui o gameplay per se de Ingress. No que diz respeito às 

técnicas de mídia, os espaços de performance são mobilizados por técnicas específicas e 
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independentes, levando em conta que a manipulação de conteúdo midiático transcorre tanto 

para elementos ortodoxos e canônicos, como para conteúdo específico da mídia game.	

 Sobre as propriedades da nova mídia, salientamos aqui a relevância da modularidade, 

variabilidade e transcodificação para a constituição dos espaços de performance. Ingress 

depende de contexto, fornecido ao sistema do game através do GPS presente em cada aparelho 

que acessa o software. 	

Consequentemente, observamos que os espaços de performance em Ingress são 

marcados fortemente pela modularidade, levando em conta que sua manifestação particular 

depende de inputs ativos e passivos do player. Sobre essa mesma perspectiva, surge a questão 

da variabilidade, tendo em vista que o sistema emergente de gameplay e GPS permite uma 

manifestação narrativa que seja, em grande medida, variável e orgânica para o player. 	

Por conseguinte, identificamos também o fenômeno de transcodificação, pois em 

muitos casos o espaço de performance ficcional confunde-se com os espaços urbanos “reais” 

que circundam o jogador. Há, inevitavelmente, trocas simbólicas nessa ação.	

	

4.3.5.4 CONSTRUÇÃO E DESCONSTRUÇÃO DE MUNDOS 	

	

 Adentrando no campo da narratividade, percebemos aqui, de forma bem clara, como a 

camada Software gera influências na manifestação textual de Ingress. Assim como nos espaços 

de performance, é possível observar que a geração ativa (1.1.1.) e passiva (1.1.2.) de dados 

influencia no processo de desconstrução de mundos, observando as formas como tanto a ação 

direta do usuário quanto sua existência virtual no universo ficcional tencionam a construção do 

universo ficcional de Ingress.	

 A construção do mundo Ingress, portanto, requer, ao mesmo tempo, conteúdo midiático 

novo e simulado, tendo em vista que este funciona enquanto suporte textual prévio para 

contextualização do game. Contudo, é através do conteúdo midiático novo, ou seja, dos 

elementos de gameplay de Ingress, que o universo ficcional é posto em causa, manifestando-se 

de forma orgânica e plena.	

 Por este motivo há uma prevalência de técnicas de mídia específicas, aquelas que (no 

caso de Ingress) manipulam os elementos midiáticos novos, constituintes do gameplay. Afinal, 

é a partir daí que o universo ficcional é alterado e apresenta vida.	

 Também percebemos que a modularidade, variabilidade e transcodificação apresentam-

se aqui enquanto propriedades características do processo de construção e desconstrução de 

mundos, assim como da manifestação dos espaços de performance. Essas interpelações 



96 

reforçam que, a depender da forma específica como determinado software é modelado, 

percebemos alterações significativas na maneira como as camadas de simulação e narratividade 

operam.	

	

4.3.6 RELAÇÕES EXTERNAS DA CAMADA II – SIMULAÇÃO	

	

4.3.6.1 GERAÇÃO PASSIVA	

	

 Adentrando as relações externas da camada de simulação, compreendemos que a 

geração passiva de dados (1.1.2.) puxa para si diversas conexões, especificamente com as 

categorias de Representação (2.1.1.), Regras de objetivo (2.1.3.), Elementos narrativos 

incorporados (2.2.1.), Variação (2.3.1.), Narrativas pré-existentes (2.4.1.), Espaços de 

performance (2.4.2.) e Micronarrativas (2.4.3.), totalizando 7 conexões externas.	

 Essa quantidade demonstra claramente a relevância do recurso de geração passiva e 

automática de dados em Ingress, possível graças ao uso da tecnologia de geolocalização, dentro 

do ambiente de simulação construído pelo game. No que tange a Representação, por exemplo, 

temos uma grande variedade de possibilidades representacionais diferentes dentro do espaço de 

simulação do game, proporcionadas pela consciência contextual presente no software. Ou seja, 

diferentes posições de GPS vão configurar diferentes mapas, inclusive no que diz respeito às 

suas características gráfico-visuais.	

 Além disso, os dados de geolocalização contribuem para uma diferente constituição das 

Regras de objetivo. Como vimos, as comunidades locais de jogadores costumam desenvolver 

uma ética e modus operandi próprios, podendo modificar radicalmente a experiência do jogador 

a depender do espaço geográfico que ele ocupe no mundo físico. Os objetivos do player, a 

depender de que comunidade ele integre, podem modificar-se. Esse aspecto tange, da mesma 

forma, a questão dos elementos narrativos incorporados. Ora, assim como os objetivos do 

jogador podem se modificar, levando em consideração sua geolocalização, as produções 

textuais complementares também se alteram. 	

 Também fica clara a presença de emergência enquanto variação, já que é possível 

observar o surgimento de diversos ambientes de simulação variados a partir do espaço de 

atividades contextualizadas dos jogadores. Ingress, nesse sentido, funciona muito mais como 

uma plataforma na qual o jogador deve construir ativamente sobre, produzindo realidades locais 

diversas e instigantes.	
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 Como consequência, percebemos que a geolocalização em Ingress ajuda o game a 

colocar-se enquanto um memorável exemplo de enviromental storytelling, levando em 

consideração que é esta característica que dita, diretamente, o objeto tanto enquanto invocador 

de narrativas preexistentes, como construtor de espaços de performance e micronarrativas. 

Embora Jenkins (2004) não se refira diretamente à utilização dos territórios informacionais 

(LEMOS, 2007) como um fator obrigatório na constituição do enviromental storytelling, 

percebemos que, em Ingress, a adição da camada informacional proporcionada pelo GPS 

amplifica de forma expressiva sua relevância enquanto artefato narrativo-espacial.	

	

4.3.6.2 DIMENSÃO MENTAL	

	

 Continuando na camada de simulação, percebe-se que a Dimensão mental também 

mobiliza diversas conexões com a presente camada, dialogando com as características de 

Manipulação de regras, Metarregras, Elementos narrativos incorporados, Emergência enquanto 

variação, Narrativas preexistentes, Espaços de performance e micronarrativas, totalizando 7 

conexões externas.	

 No caso de Ingress, é através da manipulação das regras, ou seja, da realização do 

ambiente de simulação, que os eventos se desenrolam no universo narrativo. Para além da 

manipulação das regras convencionais, é interessante observar que os agentes envolvidos na 

causalidade dos acontecimentos em Ingress também assumem, muitas vezes, a forma humana. 

Para além de um sistema computacional, a Niantic Labs promove, como visto previamente, 

eventos que colocam os jogadores (enquanto agentes) diretamente em contato com personagens 

da trama interpretados por atores. Esse espaço de fronteira entre o real e o virtual serve como 

plano de fundo para o avanço da narrativa em Ingress.	

 O mesmo ocorre com relação às metarregras e os elementos narrativos incorporados. 

Estas características são relevantes para a configuração da dimensão mental, pois fornecem 

matéria-prima à comunidade de jogadores para realizar, no espaço virtual, a construção de um 

universo narrativo expressivo, no qual os jogadores podem apresentar diversas reações 

emocionais e mentais aos conteúdos apresentados.	

 Essa perspectiva também é amplificada pela forte presença da emergência enquanto 

variação na simulação proporcionada por Ingress. Enquanto plataforma passível de 

transformação constante, o game incentiva firmemente os jogadores a agir de forma expressiva 

sobre o universo ficcional, tanto no dia a dia quanto nos eventos realizados pela Niantic Labs. 
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Essa sensação de ação efetiva empodera os jogadores enquanto agentes inteligentes do 

universo, reforçando a dimensão mental do jogo enquanto narrativa.	

 É natural, portanto, que o desenho da dimensão mental também seja fortemente 

influenciado pelas características do enviromental storytelling. Tanto a presença de narrativas 

preexistentes e micronarrativas, bem como a formação dos espaços de performance trabalham 

em conjunto com os fatores citados previamente para o fortalecimento da dimensão mental em 

Ingress.	

	

4.3.6.3 DIMENSÃO FORMAL E PRAGMÁTICA	

	

 Os aspectos de simulação de Ingress também se apresentam na constituição da dimensão 

formal e pragmática da narrativa, mais precisamente a simulação enquanto Representação, as 

Regras de objetivo, as Metarregras, os Elementos narrativos emergentes, a Emergência 

enquanto supresa/novidade, os Espaços de performance e as Micronarrativas, totalizando 

também 7 conexões.	

 Graças à necessidade da apresentação de relações causais e fechamento lógico no texto 

para composição da narratividade, percebemos que a simulação enquanto Representação auxilia 

os jogadores a ambientarem-se de forma cabível dentro do universo ficcional criado. Da mesma 

forma, as Regras de objetivo buscam dar sentido às ações dos jogadores, colocando-as enquanto 

significativas dentro do ambiente de simulação. Ingress avança, contudo, na utilização de 

Metarregras para reforçar a dimensão formal e pragmática. A possibilidade de modificar 

expressivamente o conteúdo e formato do jogo a partir dos elementos gerados pelo usuário leva 

a referida dimensão a um novo patamar, pois percebemos aqui não só uma forte sensação de 

causalidade, mas também a comunicação de algo significativo aos jogadores. Ora, levando em 

conta que Ingress é um jogo construído com base na colaboração entre players e sistema, 

podemos concluir que o texto resultante dessa soma é, de fato, significativo para os envolvidos.	

 Consequentemente, são esses elementos narrativos emergentes, inesperados e 

dependentes do contexto dos usuários que também colaboram para que a dimensão formal se 

amplifique. Cabe salientar, contudo, que a causalidade e consistência lógica em Ingress 

dependem igualmente de uma determinada coerência semântica por parte dos jogadores. O 

emponderamento dos players frente ao sistema enfatiza a emergência enquanto 

surpresa/novidade, entretanto, não se pode esperar que toda massa textual gerada pelos 

usuários, e consequentemente acoplada ao sistema, vá apresentar níveis elevados de 

narratividade.	
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 É dessa forma que se relacionam os espaços de performance e as micronarrativas com 

a dimensão formal e pragmática em Ingress. A performance dos jogadores, bem como 

fragmentos narrativos – micronarrativas – que são produzidos ao longo da jornada podem 

apresentar um significado mais profundo para outras comunidades de jogadores. Embora 

enfrente essa limitação, o potencial simbólico dessas produções tem, de fato, alcançado um 

patamar de qualidade suficiente para ser classificado enquanto relevante para o universo 

ficcional. Os exemplos anteriores, de grandes expedições realizadas por comunidades 

dedicadas de jogadores, demonstra isso.	

	

4.3.7 RELAÇÕES EXTERNAS DA CAMADA III – NARRATIVIDADE	

	

4.3.7.1 CONTEÚDO MIDIÁTICO SIMULADO	

	

 Por fim, observaremos as principais categorias de software e simulação que geram 

diferenças na camada de narratividade. Destacam-se, aqui, o Conteúdo midiático simulado e a 

Evocação de narrativas preexistentes, com 6 e 5 conexões externas respectivamente.	

 No que tange o conteúdo midiático simulado, vemos que este influencia as questões de 

contextualização, sequencialidade de eventos e construção e desconstrução de mundos, dentro 

das categorias levantadas por Herman (2009). Essas relações demonstram que, embora Ingress 

avance em diversos aspectos na formulação de seu ambiente narrativo, ainda há uma grande 

dependência das produções textuais canônicas para a manifestação de narratividade. 

Contextualizar o player no universo de Ingress requer o acesso a diversos textos prévios, que 

também são fundamentais para costurar os eventos que se desenrolam no ambiente ficcional. 	

Embora a sequencialidade de eventos em Ingress seja fortemente pautada pela ação dos 

jogadores no sistema, principalmente através dos eventos especiais realizados pela Niantic 

Labs, é preciso solidificar o conteúdo gerado nessas performances em massa textual acessível 

àqueles usuários que não experimentaram em primeira mão os referidos acontecimentos. A 

consolidação dos rumos que a narrativa toma a partir da participação ativa dos jogadores 

influencia diretamente na construção e desconstrução de mundos. Mesmo que o processo de 

quebra e retomada do equilíbrio no universo ficcional aconteça de forma plena na organicidade 

do ambiente de simulação, ou seja, durante o processo de gameplay em si, o fechamento desses 

fenômenos em conteúdo midiático simulado é fundamental para transformar o escopo 

discursivo em memória e história para os players.	
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Partindo para as categorias de Ryan (2010), há uma forte relação entre o conteúdo 

midiático simulado e às dimensões temporal e mental, bem como com a formal e pragmática. 

Tratando-se de produção textual em Ingress como a consolidação de memória e história, fica 

clara a influência do conteúdo midiático simulado na dimensão temporal, levando em 

consideração que os jogadores percebem a temporalidade do game a partir dos seus registros 

históricos, sistematizados e altamente influenciados pela Niantic Labs. 	

Da mesma forma, a percepção que os jogadores nutrem dos agentes que povoam o 

universo narrativo de Ingress vem da formalização de seus atos em elementos textuais 

incorporados. Na medida em que o universo se expande, fica disponível ao leitor uma biblioteca 

cada vez mais extensa e completa de fatos históricos, sobre os quais os jogadores podem realizar 

inferências sobre o comportamento dos agentes envolvidos na trama. O enriquecimento essa 

biblioteca, a partir do conteúdo midiático simulado, reforça a dimensão mental do universo 

narrativo de Ingress. 	

Por fim, esses conteúdos também complementam a dimensão formal e pragmática. 

Além de fornecer repertório para os jogadores compreenderem as motivações e ações dos 

agentes in game, o conteúdo midiático simulado em Ingress reforça (e registra) a causalidade 

na narrativa, conferindo argumentos para que a comunidade perceba enquanto coerente a 

encadeação de eventos presentes na narrativa.	
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: POR UMA NARRATIVIDADE EM EXPANSÃO  
	

	

 Após proceder com a análise de Ingress, enquanto objeto narrativo contemporâneo, é 

possível colocar em discussão determinados aspectos de sua configuração que colaboram para 

uma expansão do que compreendemos enquanto narratividade. Ao mesmo tempo, percebemos 

no fenômeno laços ainda muito fortes com os cânones narrativos tradicionais, enquanto 

estratégias de construção de sentido.	

 Observando o diagrama de análise da intensidade das categorias, conseguimos observar 

que, embora Ingress avance na utilização de recursos de ponta dentro do ambiente técnico que 

habita (smartphones), ainda há uma perspectiva pouco vanguardista nesta dita utilização. 	

O recurso de geolocalização, grande alicerce da produção de sentido em Ingress, já 

ocupa uma posição consolidada na produção cultural contemporânea quando vislumbramos 

suas capacidades expressivas e discursivas. Há muitas décadas, inclusive antes da massificação 

das tecnologias digitais, temos vivenciado diferentes formas como artistas, game designers e 

programadores têm experimentado GPS. A popularização das TICs, conforme discutido 

previamente, contribuiu para uma maior apropriação por parte das massas desta nova 

funcionalidade. Ou seja, os sujeitos não-especializados já nutrem a expectativa que o sistema 

se comporte de forma contextual no que diz respeito à geolocalização.	

O interessante é observar novas possibilidades que a geração passiva de dados nos 

permite, para além do uso somente de geolocalização. Na medida em que a tecnologia avança 

– e cada vez mais se populariza – diversas outras possibilidades se colocam à disposição dos 

desenvolvedores, artistas e game designers. A quantidade de sensores embarcados nos 

smartphones só aumenta. Mais sensores acabam coletando e trazendo novas categorias de dados 

para o âmbito computacional, dados estes que ficam à disposição dos programadores e usuários 

para a construção de novos produtos culturais. A transcodificação, conforme problematizada 

por Manovich (2002), é constantemente alimentada pelas novas trocas de informação entre a 

camada computacional e a camada cultural, os dados são a matéria-prima dessas transações e 

atualizações. 	

Nesse sentido, Lupton (2014) dialoga de forma bastante pertinente com a perspectiva 

da transcodificação ao defender a importância da coleta e análise cotidiana dos dados no 

processo de construção política, comercial, educacional e social da sociedade contemporânea. 

Para a autora, os dados constituem-se enquanto veículos para a clarificação de padrões e 

insights que devem ajudar na construção de autoconhecimento. É o processo de 
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automonitoramento (LUPTON, 2014) que marca de forma contundente o processo de 

construção e manutenção de identidade na contemporaneidade, a partir dos dispositivos digitais 

coletores de dados (tanto de forma ativa quanto passiva):	

	
Self-tracking devices are biographical and personal in several ways, therefore: they 

collect and record data about one’s life; they archive these data; and they themselves 

become transformed and personalised, marked by the user’s body and behaviours, in 

unique ways as part of appropriation and domestication. (LUPTON, 2014, pág. 14)66 

	

A partir dessa perspectiva, percebe-se que o crescimento do mercado de wearable 

devices – dispositivos digitais vestíveis e grandes coletores de dados pessoais –, aponta para 

novos caminhos na utilização expressiva e simbólica dos dados. Dentro da categoria, que é 

composta por dezenas de diferentes tipos de produto, podemos observar de forma bastante 

interessante os desenvolvimentos recentes para as subcategorias de smartwatches – relógios 

inteligentes – e smartbands – pulseiras inteligentes. Conforme o mercado das novas categorias 

amadurece, bem como os produtos passam a integrar o dia a dia de mais consumidores e 

usuários, há um interesse cada vez maior dos desenvolvedores em acessar esse novo nicho de 

sujeitos tendo como objetivo experimentar as novas possibilidades narrativas que estas 

plataformas permitem. 	

No que tange as smartbands, já se encontram novas possibilidades de game e produção 

narrativa neste contexto. Um exemplo é o FitRPG (fig. 21), um game em formato de app para 

iOS e Android, desenvolvido para trabalhar em conjunto com a FitBit, smartband líder de 

mercado nos EUA. Neste game o personagem principal, controlado pelo usuário da FitBit, é 

alimentado e ganha poderes a partir dos dados gerados pela pulseira. A FitBit, em particular, 

coleta através dos seus sensores uma grande variedade de dados, como quantidade de passos, 

batimento cardíaco (exclusivo do modelo FitBit HR e Surge), horas dormidas, calorias 

queimadas dentre outros. À medida em o jogador consegue atingir um melhor resultado na sua 

coleta de dados diária conforme trabalha em direção a vida mais saudável, seu personagem no 

RPG melhora em termos e habilidades e poderes, tornando-se mais competitivo frente aos 

jogadores rivais.	

	

																																																								
66 Tradução nossa: Dispositivos de automonitoramento são biográficos e pessoais de diversas formas: eles coletam 
e registram dados sobre a vida do sujeito, eles arquivam esses dados; e eles próprios se transformam e se 
personalizam a partir da composição física e comportamental do usuário, de forma única como parte de um 
processo de apropriação e domesticação.	
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Fig. 21: FitRPG e pulseira FitBit HR	

	

Embora o FitRPG não possua, explicitamente, um universo ficcional construído 

previamente a ser explorado e habitado pelo jogador (como em Ingress), a produção passiva de 

dados é muito mais intensa e significativa, inclusive confunde-se, em muitos momentos, com a 

produção ativa. Ora, levando em consideração que o jogador precisa atingir níveis melhores de 

passos dados por dia, por exemplo, para aumentar seu level no game, podemos considerar essa 

geração enquanto somente passiva? Ou seja, em determinada medida a coleta de dados 

rotineira, que importa para o sistema do gameplay, é substituída por ações deliberadas para a 

captura daqueles índices de dados tão desejados. Da mesma forma em que o jogador contribui 

para o sucesso do personagem ao caminhar de casa para o trabalho, este também pode, 

deliberadamente, realizar uma sessão intensa de corrida com o intuito claro de alavancar sua 

competitividade no jogo.	

Mesmo que o FitRPG não registre esses momentos, em que a coleta de dados aconteceu 

de fato e houve dramaticidade durante o processo, nem busque traduzi-los em elementos 

textuais tangíveis, a vivência do jogador pode, em determinada medida, apresentar altos graus 

de narratividade. Uma corrida amigável entre um grupo de amigos pode tornar-se uma guerra 

ferrenha entre seus personagens em FitRPG. Nesse sentido, FitRPG avança no que diz respeito 

à relevância da emergência do player em relação ao sistema. Entretanto, conforme será 

discutido em breve, a prevalência extrema da emergência acaba por não motivar os jogadores 

a trabalhar a favor do ambiente ficcional, como acontece em Ingress.	

Outro exemplo é Nevermind (fig. 22), game para PC, lançado através da plataforma 

Steam, desenvolvido pela Flying Mollusk e lançado em 2015. Nevermind é, originalmente, 

produto de uma dissertação de mestrado em Mídias Interativas da University of Southern 

California, obra de Erin Reynolds. O game, que trabalha com os gêneros de horror e aventura 

em primeira pessoa, coloca em questão o uso de biofeedback para composição do gameplay. 
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Ao jogar, o sujeito pode optar por utilizar sensores diversos que monitoram os níveis de stress, 

principalmente através de batimentos cardíacos. A medida em que o stress do jogador atinge 

maiores níveis, o gameplay do jogo adequa-se, respondendo de forma dinâmica às reações 

emocionais do jogador. Nesse caso, o jogo busca intensificar a sensação de medo que pode – e 

deve – surgir na interação com a simulação.	

	

	
Fig. 22: Nevermind	

	

Enquanto em Ingress e FitRPG a geração passiva dos dados ainda é, em determinada 

medida, passível de controle por parte dos jogadores, Nevermind abre novas possibilidades ao 

questionar esse controle. Embora exista uma limitação, os jogadores de Ingress podem optar 

pelos espaços de jogo que estes gostariam de habitar. Ou seja: é possível evitar determinados 

espaços urbanos caso o jogador deseje. Da mesma forma acontece com o FitRPG, levando em 

consideração que o jogador pode buscar deliberadamente um esforço físico maior para 

conseguir destacar-se no ambiente competitivo que habita.	

 Nevermind não fornece essa mesma possibilidade ao player. Ao decidir adentrar no 

ambiente de simulação do jogo, o jogador está consciente67 que seu feedback corporal será 

capturado, analisado e utilizado como parâmetro para reforço das situações ansiedade e medo. 

Em uma situação normal de jogo, em que o jogador entra no estado de imersão, torna-se 

bastante complicada a tentativa de controlar seu biofeedback para burlar o sistema de regras do 

jogo. Embora isso seja possível em Ingress e FitRPG, não é possível em Nevermind, levando 

em conta as condições rotineiras de jogo.	

																																																								
67Embora seja o grande diferencial do jogo, o recurso de biofeedback é opcional. Nesse caso, é possível (embora 
não seja recomendado) experimentar o jogo sem essa inovação. Essa estratégia foi adotada levando em conta o 
alto investimento necessário nos aparatos sensores para auxiliar no gameplay. 
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Esses exemplos breves apontam para uma diversidade de questões. Embora Ingress, de 

fato, apresente uma nova forma de narratividade, expandida e consciente do seu contexto de 

significação, ainda há por parte dos game designers responsáveis um controle muito enfático 

dos encadeamentos narrativos. Esse controle, que é compartilhado em parte com o usuário, 

emerge enquanto um acordo tácito, um contrato de crença. A Niantic Labs consegue, dessa 

forma, manter a comunidade de jogadores engajada na continuidade do universo narrativo, 

enquanto os jogadores permanecem satisfeitos com o empoderamento dado a eles pela 

desenvolvedora. A comunidade global, contudo, é gerenciada com base nos interesses da 

Niantic, que atua na administração da plataforma narrativa que se tornou Ingress.	

A forte presença de elementos narrativos tradicionais em Ingress, a partir dos índices de 

conteúdo midiático simulado, técnicas de mídia específicas, elementos narrativos incorporados 

e narrativas preexistentes clarificam a presença de lastros formalistas na forma como essa 

plataforma é construída. Contudo, ao observar tanto pela perspectiva qualitativa quanto 

quantitativa, a maior expressividade de conteúdo textual significativo em Ingress ainda é 

proveniente dos usuários. A Niantic Labs, atenta a esse desejo criativo da audiência, trabalha 

para exaltar e fomentar o comportamento produtivo por parte de sua base de jogadores. Esse 

fenômeno reforça a caracterização de Salen & Zimmerman (2003) sobre os elementos 

narrativos incorporados, bem como sua função de contextualização e motivação para os 

jogadores. 	

Dessa forma, conseguimos perceber nesse fator, de maneira tangível, o primeiro ponto 

em que Ingress avança nos conceitos de narratividade. A produção narrativa passa a ser 

realizada enquanto a manutenção e atualização de determinada plataforma. Enquanto os 

jogadores e suas comunidades trabalham para evoluir a plataforma de forma vertical, ou seja, 

para aumentar sua profundidade, a Niantic trabalha para expandir a base do universo narrativo 

no sentido horizontal. É papel da desenvolvedora expandir o mapa narrativo de Ingress, 

colocando para os jogadores novos eventos e espaços para explorar e gerar diferença sobre. à 

medida em que determinado ponto da plataforma atinge um grau de profundidade tamanho, a 

partir da ação dos players, as comunidades de jogadores tendem a se mobilizar para outros 

espaços da plataforma, espaços estes pavimentados anteriormente pela equipe da Niantic Labs.	

Esse fenômeno é perceptível na forma serializada que a Niantic Labs gerencia os 

eventos de Ingress. Cada um dos eventos de XM Anomaly funciona enquanto episódio de uma 

série e fazem parte de uma unidade de encadeamento narrativo. Na medida que os episódios 

vão acontecendo, a série em particular passa a ganhar mais profundidade no seu conteúdo 

narrativo até ser encerrada e substituída por uma nova série de eventos. Nesse formato, cabe à 
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Niantic promover os eventos e estruturar a forma episódica como estes se manifestam na série, 

enquanto fica a cargo dos jogadores a etapa de aprofundamento nos eventos e construção de 

novos fatos para o enriquecimento do ambiente ficcional.	

A partir da abordagem particular que os jogadores realizam sobre a plataforma, a 

desenvolvedora costura novos caminhos para a expansão do universo. Há, aqui, uma 

perspectiva cíclica. A construção e expansão da plataforma através dos elementos narrativos 

incorporados alimenta e engaja a comunidade de jogadores que, por sua vez, incrementa o 

universo com a produção emergente de novos conteúdos narrativos. O gerenciamento da 

plataforma reage a essa movimentação da comunidade e determina o futuro da plataforma com 

base nas reações dos jogadores.	

A tendência, nesse caso, é que a construção de discurso através do ambiente de 

simulação seja cada vez mais pautada pela manipulação de regras, bem como pelas metarregras. 

Enquanto a Niantic fornece a sua comunidade uma série de eventos, regras e elementos 

preestabelecidos com os quais ele pode interagir, a comunidade reage tensionando o sistema de 

regras e fatos estabelecidos no ambiente, através da produção e alteração de metarregras.	

Em algum momento, ao percebermos o aumento da presença dos elementos narrativos 

emergentes e presenciarmos o amadurecimento da emergência enquanto estratégia de 

gameplay, o processo de expansão da plataforma narrativa pode vir a ser cada vez mais 

influenciado – diretamente – pela comunidade de usuários. Para tanto, faz-se necessária uma 

maior expressividade dos conteúdos midiáticos novos e técnicas independentes de mídia 

enquanto produtores de discurso em Ingress. Estes são fundamentais para a composição da 

emergência no jogo, levando em conta que sua popularização no ambiente narrativo significa 

um maior empoderamento do usuário no que diz respeito à influência que este pode gerar sobre 

o espaço.	

 A perspectiva de que todo e qualquer conteúdo midiático possa ser passível de 

manipulação por software, e, consequentemente, esteja à disposição da audiência criativa de 

jogadores de Ingress, pode indicar que a produção das narrativas preexistentes que o sistema 

atualmente evoca – gerenciadas pela Niantic Labs – tende a direcionar-se para o jogador. Nesse 

sentido, a manifestação dos espaços de performance aconteceria de forma plena, ou seja, 

simulando de forma total o funcionamento do universo ficcional. Na configuração atual do 

game, marcada pela parceria velada entre a Niantic e os jogadores, os espaços são 

disponibilizados pela desenvolvedora e a performance fica a cargo dos players. A performance 

tende a ser, portanto, mediada e direcionada pelos interesses textuais prévios do ambiente 

narrativo.	
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 Essa autonomia pode vir a atuar enquanto elemento catalisador de micronarrativas 

(2.4.3.) e, para além disso, da conversão das micronarrativas plantadas pelos jogadores no 

universo ficcional em narrativas preexistentes. É exatamente esse processo de transformação, 

da micronarrativa em uma narrativa preexistente (ou elemento narrativo incorporado), que pode 

vir a expandir ainda mais a produção de narratividade em Ingress. Embora aconteça de forma 

localizada, através da realização dos XM Anomaly Events, essa transformação deveria permear 

o dia a dia dos jogadores.	

 É possível perceber um ensaio dessa prática na condução que a Telltale Games68 (fig. 

23) dá a seus jogos. Atuante no ramo desde 2004, a Telltale especializou-se em desenvolver 

games que funcionam enquanto ficções interativas em formatos episódicos. O jogador navega 

pelo espaço e confronta, repetidamente, diferentes diálogos sobre os quais deve escolher o 

desenrolar da trama, interpretando sempre o papel de um ou mais personagens. No início de 

todos os jogos sempre há a mensagem: “Suas escolhas afetam diretamente o curso da narrativa 

neste jogo”.	

 Ao fim de cada episódio é apresentado ao jogador quais foram suas principais decisões. 

Além disso, o sistema compara a decisão dos jogadores com o resto da comunidade. Esse 

recurso ajuda o jogador a compreender melhor suas motivações e intenções, quando comparado 

à grande massa de outros jogadores, também possibilita uma reflexão, por parte do player, de 

suas decisões éticas e morais. 	

	

	
Fig. 23: Wolf Among Us, jogo da Telltale Games	

 Todos os games da Telltale atuam, assim como Ingress, a partir da perspectiva da 

plataforma. Cabe ao jogador atualizar o sistema com suas decisões, experimentando e deixando 

pelo caminho diversas micronarrativas previamente previstas pelo sistema. No caso da Telltale, 

o controle está muito mais pautado na desenvolvedora, levando em consideração que cabe ao 

																																																								
68 www.telltalegames.com	
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jogador somente optar pelos caminhos já preestabelecidos. Em Ingress, o jogador possui mais 

poder no desenvolvimento da história, levando em consideração que são impostas barreiras 

muito menores na conformação do espaço de performance. Ou seja, o sistema em Ingress é 

construído com uma ênfase muito mais na emergência do que na sequencialidade, 

diferentemente de Wolf Among Us e outros jogos da Telltale.	

 Contudo, podemos ponderar sobre formas mais contextualizadas, dinâmicas e 

inteligentes de estruturar a narrativa, partindo da perspectiva de conversão entre micronarrativas 

e narrativas preexistentes. Por tratar-se de uma estrutura episódica, o que poderia acontecer 

caso a Telltale levasse em conta os dados gerados pelas decisões dos jogadores para construir 

os novos episódios? Poderíamos observar, nesse caso, uma transição discursiva real entre a 

produção textual dos players, a partir de suas decisões frente o sistema, e os novos caminhos 

delineados pela gerente da plataforma, a Telltale Games. Ingress não registra as micronarrativas 

de forma tão clara e formal quanto os jogos da Telltale, mas, sem dúvida, oferece um espaço de 

performance mais rico e bem estabelecido.	

 Por fim, analisando a manifestação de narratividade em Ingress, podemos perceber que 

há uma ênfase nos processos de concepção espacial, temporal e intelectual do ambiente 

narrativo. O game direciona sua produção de narrativa, como esperado, para a fruição do 

jogador no ambiente textual modelado pela Niantic Labs. Nesse sentido, percebemos o reflexo 

do alto grau do que Herman (2009) compreende enquanto construção e desconstrução de 

mundos, bem como o efeito de what is like. Esses dois fatores aliados à dimensão espacial e 

temporal de Ryan (2010) apontam para essa espacialidade narrativa – bem como espaço de 

performance – modelada por Ingress, altamente amplificada a partir do recurso de 

geolocalização. 	

 Já no que tange os aspectos de contextualização, sequencialidade de eventos e as 

dimensões mental e formal e pragmática, percebemos um índice menor de intensidade. Esse 

resultado não surpreende, levando em consideração que a dicotomia entre a produção narrativa 

pré-existente versus a produção narrativa emergente em Ingress ainda é muito intensa, como já 

foi discutido. Embora os jogadores atuem de forma criativa sobre o sistema, é preciso que essas 

ações possuam um impacto mais expressivo sobre a continuidade da narrativa, fornecendo 

assim uma percepção maior de causalidade, encadeamento lógico e significado para a 

comunidade de jogadores.	

 Uma percepção completa, portanto, do fenômeno narrativo em Ingress exige novos 

esforços de pesquisa. Cabe, daqui para a frente, observar questões localizadas a partir do 

mapeamento iniciado por esta dissertação. Dentre os desdobramentos possíveis, indicamos uma 
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análise mais profunda das estratégias discursivas adotadas pelas comunidades de jogadores, 

bem como um aprofundamento no impacto real dessas produções sobre a construção do 

universo ficcional como um todo. Da mesma forma, também é preciso observar as práticas dos 

desenvolvedores e produtores de cultura do futuro, na tentativa de compreender a percepção da 

indústria cultural – neste caso, a Niantic Labs – sobre as tensões existentes entre a produção 

narrativa canônica e emergente. 	

 Quaisquer que sejam os próximos passos, fica clara a relevância do escrutínio realizado 

aqui sobre o referido fenômeno. Nos deparamos com um objeto que traz à luz da cultura um 

novo fazer narrativo, fazer este que engendra processos formais e emergentes, eruditos e 

populares.	

Na mesma medida, Ingress nos permite observar de forma evidente a relação dialética 

e complexa entre cultura e tecnologia a partir do momento em que tensiona os aparatos 

tecnológicos disponíveis na busca por uma nova manifestação textual, que se encontra ainda 

em fluxo. Essas práticas, conforme discutido previamente, estão fortemente ancoradas no 

processo de coleta e análise – individual e coletiva – de dados, são mutantes e contextualizadas 

com o cenário tecnológico e midiático atual e exercem um papel fundamental nos processos 

evolutivos sobre os quais estão submetidos tanto a mídia quanto o software. Cabe aos 

pesquisadores do campo – particularmente do games studies –, portanto, manter um olhar atento 

para os novos imbricamentos na produção e manifestação de narratividade que o 

desenvolvimento tecnológico possa a vir proporcionar, bem como a partir das novas práticas de 

automonitoramento e análise de dados possibilitadas pela emergência de novos dispositivos 

coletores.	
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